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ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ДНЕВНИ РЕД СА 14 ТАЧАКА

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Школски центар 
’’Никола Тесла’’ из Вршца 
успешно је спровео прву 
половину пројекта који 
реализује у партнерству са 
Универзитетом Политехника 
у Темишвару. Протекле 
недеље завршена је и 

последња од четири 
радионице у Темишвару, 
на којима су професори 

школе стицали нова знања 
и упознавали савремене 
технологије које се примењују 
у предметним областима: 
Примени и раду ЦНЦ 
машина, ИТ технологијама, 
предузетништву и 3Д 
моделирању и штампању. На 

радионицама су, осим наших 
професора, учествовали и 
професори техничких школа 

из Румуније, као и студенти 
факултета. Радионице је 
посетио и Генерални конзул 
Србије у Румунији Владан 
Тадић и члан Градског 
већа Града Вршца Вељко 
Стојановић, који су указали на 
значај примене савремених 
технологија и поздравили 
напоре партнера на 
унапређењу услова и знања у 
образовном систему.

 ШЦ ’’Никола Тесла’’ је, 
у првој фази пројекта, 
набавио и сву савремену 
опрему за квалитетније 
и модерније образовање 
својих ученика. Набављена 
је  савремена ЦНЦ машина 
као наставно средство за 
практичну обуку ђака и 
њихово брзо укључивање 
у процесе рада. Набављен 
је и нови 3Д штампач  и 
уређен и опремљен кабинет 
са рачунарима намењен 
савременим наставним 
програмима у области ИТ-а.

Током фебруара ове године 
почеће са реализацијом и 
други део Пројекта у коме ће 
се одржати седам радионица. 

На њима ће  професори ШЦ 
’’Никола Тесла’’ примену нове 
опреме и знања пренети  
ученицима школе који желе 
да унапреде своја знања, као 
и студентима  из Темишвара 
и запосленима  у вршачким 
предузећима који користе 
ове технологије. Кроз 
радионице ће проћи више од 
60 учесника.

Пројекат траје до краја 
јула месеца ове године и 
несумљиво ће реализовати 
своје циљеве да уз нова 
знања и технологије 
подигне могућност бржег и 
квалитетнијег запошљавања 
младих у прекограничном 
региону. 

Ј.Е.

ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ СПРЕМАН ЗА НАСТАВАК ПРОЈЕКТА ’’ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА И ПАМЕТНОГ РАЗВОЈА БАНАТА’’ У ОКВИРУ ПОЗИВА ЦБЦ РУМУНИЈА - СРБИЈА

 УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ПОЛОВИНА ПРОЈЕКТА

Протекле недеље у Гудурици, одржана је прва 
Конференција – Кроз LEADER до партнерства и 
локалног руралног развоја пладиштанских, вршачких и 
белоцркванских села. На Конференцији су се учесници 
упознали о LEADER приступу и изради Локалне 
Стратегије ЛАГ-а ТАМИШ – ТОРОНТАЛ - БРЗАВА из 
суседне Румуније и кроз отворену дискусију са гостима 
упознали се са проблемима који су они имали око 
реализације Стратегије. 

Конференцију је отворила председница Удружења 
Села плус Денијела Боу, а председавао је Мирослав 
Ступар, члан Градског већа за привреду Града Вршца 
који је и дао уводну реч. Шта је LEADER приступ за 
развој села присутнима је објаснио председник 

удружења ЛАГ-а ТАМИШ – ТОРОНТАЛ - БРЗАВА Јоан Јон. 
Искуства ЛАГ-а из Румуније око израде и реализације 
њиховог првог Локалног стратешког плана  присутнима 
је презентовао Дута Георге, програмски директор ЛАГ-а 
ТАМИШ – ТОРОНТАЛ - БРЗАВА. После дуже отворене 
дискусије,  дефинисани су закључци Конференције и 
правци даље сарадње.

Конфереција је део пројекта „Кроз LEADER 
до партнерства и локалног руралног развоја 
пладиштанских, вршачких и белоцркванских села“  
чији је циљ да, кроз јавне дебате, упозна учеснике са 
LEADER приступом и припреми становнике села за 
израду локалне стратегије за развој села. Циљ поменуте 
Стратегије јесте да убрза развој агро бизниса, занатства, 

агро туризма, удружења, екологије, социјалне заштите 
и инфраструктуре у селима Града Вршца и општинама 
Пландиште и Бела Црква. Израду и реализацију 
спроводиће Удружење СЕЛО ПЛУС,  Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе 
Републике Србије у оквиру програма ИПАРД за подршку 
руралном развоју у Србији.

У ГУДУРИЦИ ОДРЖАНА ПРВА ЛИДЕР КОНФЕРЕНЦИЈА

ЦИЉ - ИЗРАДА ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 
ЛАГ-А ТАМИШ - ТОРОНТАЛ - БРЗАВА

Председник Скупштине Града Вршца, Ненад 
Барош, сазвао је 44. Седницу градског парламента 
за петак, 31. јануар. Овај број „Вршачке куле“ 
био је одштампан пре почетка седнице па ћемо 
опширнији извештај објавити у наредном броју. 
Одборници су усвојили дневни ред са 14 тачака и 
најпре су разматрали Одлуку о давању сагласности 
за закључење Споразума о регулисању међусобних 
односа између Феникс Фарм ДОО Београд, Града 
Вршца и Апотеке Вршац. Друга тачка била је 
разматрање Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“ Вршац са Законом о јавним 
предузећима. Одборници су потом расправљали 
о Одлуци о одржавању улица и путева, Одлуци о 
јавном осветљењу и Одлуци о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом. Шеста тачка 
дневног реда била  је доношење Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације за ДВ 110 kW бр. 151/3 
ТСАлибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС 

Алибунар до стуба бр. 154 за Град Вршац. Затим 
се разматрала Одлука о установљавању права 
службености на непокретностима у јавној својини 
Града Вршца на катасратрским парцелама број 
7786/1 и 9963 КО Вршац у корист ЕПС Дистрибуција 
ДОО Београд, огранак Електродистрибуција 
Панчево. Девета тачка дневног реда била је 
доношење Одлуке о отпису потраживања по 
основу неизмирених уступљених јавних прихода 
Града Вршца субјекту приватизације „Друштву 
за одржавање зграда“ ДОО Београд. Затим су 
разматране: Одлука о Програмима из области 
јавног здравља на територији Града Вршца за 
2020. годину, План рада Савета за здравље за 2020. 
Годину, Одлука о измени Одлуке о образовању 
Савета за здравље Града Вршца, Извештај о раду 
Савета за здравље за 2019. Годину и Извештај о 
стању безбедности саобраћаја на територији Града 
Вршца за период јануар – јун 2019. године. 

НОВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА
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Поводом обележавања Светог Саве, школске 
славе образовних установа у Србији, у Народном 
позоришту „Стерија“ одржана је свечана академија 
чији је домаћин била ОШ “Паја Јовановић“, 
а покровитељ Град Вршац. Том приликом 
градоначелница Драгана Митровић уручила 
је Награде „Никола Брашован“ најзаслужнијим 
просветарима. Овогодишњи лауреати овог 
престижног признања су Весна Марјанов, 
наставница Српског језика и књижевности у ОШ 
„Олга Петров Радишић“, и Параскија Узони, педагог 
„Хемијско-медицинске школе“.

- На овај начин награђујемо вас просветне 
раднике који обављате ни мало лак, а важан 
посао, а то је да нашу децу научите не само да 
постану добри ђаци, већ да сутра постану добри, 
одговорни, вредни људи, способни да спознају 
праве вредности, рекла је градоначелница 
Драгана Митровић уручујући признања „Никола 
Брашован“ овогодишњим добитницама. - Свети 
Сава, најмлађи син великог жупана Стефана 
Немање, духовни је препородитељ српског народа, 
његов најумнији просветитељ, први архиепископ 
Српске православне цркве, књижевник, државник, 

дипломата. Читав свој живот посветио је борби за 
знање, доброту и правду, зато бирајте и ви праве 
вредности које нам је предао у руке. 

Добитница професорка Весна Марјанов 
захвалила се на додељеном признању и, између 
осталог, рекла:

- Неизмерно сам срећна што сам носилац овако 
значајног признања. Ова награда је за мене велика 
радост, јер потврђује године мог рада и труда, 
али исто тако и велика обавеза и одговорност, 
подстицај да будем још боља и пружим још више. 
Јер, такав и јесте посао просветног радника. 

Параскија Узони захвалила се колетиву 
Хемијско - медицинске школе који је предложио за 
ово признање.

- Хвала им што су ми указали поверење 
и што су препознали значај рада педагога са 
адолесцентима, у њиховом најосетљивијем 
добу одрастања и доделили ми овако значајно 
признање, рекла је Узони. – Моја је радост највећа 
вечерас и жеља да овакво признање носим у срцу 
и преносим мојим ученицима. Она није само моја, 
већ припада свим мојим колегама и сарадницима.

Пре уручења признања, присутне 
представнике Српске православне цркве Епархије 
банатске, градске власти и све госте, поздравила 
је директорка школе домаћина Светосавске 
академије.

- Ми смо мала школа, али имамо велико срце, 
пуни смо љубави, разумевања и несебично 
се дајемо у свему што радимо, рекла је Весна 
Брковић, директорка ОШ “Паја Јовановић“. - Част је 
и задовољство да се већ традиционално окупљамо 
око идеје светосавља чинећи то са вером и надом. 
И ова академија је под покровитељством Града 
Вршца и захваљујући разумевању и несебичној 
подршци градоначелнице Драгане Митровић. 

Његово преосвештенство епископ банатски 
господин Никанор честитао је славу свим ђацима 
и просветарима и подсетио на српског великана, 
Светог Саву, првог српског архиепископа, 
просветитеља, заштитника српске просвете. 

- Да не заборавимо на јубилеј, који се ретко 
доживљава, 800 година од овог великог светитеља 
који је жив ходио недалеко, али и по нашој земљи, 
окупљајући око себе све оно што је било корисно 
и клонећи се сам од онога што му је било штетно, 
било њему, било нашем народу, рекао је владика 
Никанор.

Након свечаног уручења Награде „Никола 
Брашован“, ученици и наставници ОШ „Паја 
Јовановић“, достојног домаћина, приредили 
су културно - уметнички програм, заједно са 
Музичком школом „Јосиф Маринковић“. Део 
програма био је комад о средњовековној Србији – 
Рашкој, у време када су њоме владали владари из 
свете лозе Немањића.

Ј.Е.

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ ДОМАЋИН СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“ 
ЗАСЛУЖНИМ ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА

-Овогодишњи лауреати су Весна Марјанов, наставница Српског језика и књижевности у ОШ „Олга Петров Радишић“, и Параскија Узони, педагог „Хемијско-медицинске школе“ - 

Ф
ото: А. Путник

Након обиласка вршачког Центра за 
социјални рад, Зоран Ђорђевић, министра за 
рад, запошљавање и социјална питања у Влади 
Републике Србије, уверио се да постојећи 
објекат не може да задовољи потребе за рад 
запослених са око 1.500 корисника.  Министар 
је најавио изградњу новог објекта, који би 
требало да никне на локацији између Болнице 
и овдашњег Геронтолошког центра. Био би 
изграђен као пилот пројекат по коме би касније 
кренуло подизање оваквих Центара широм 
Србије.

- Вршац ће бити међу првим општинама у 
том пилот пројекту и очекујем да ће почетком 
фебруара већ да се крене са изградњом тих 
центара, најавио је министар Ђорђевић и додао 
да ће уговори о изградњи бити потписани до 
краја јануара. – Објекти ће бити модуларни и 
што је најбитније, биће изграђени у складу са 
потребама и мишљењем стручних људи о томе 
како то треба да изгледа. 

Према речима градоначелнице Драгане 
Митровић, Град Вршац има могућност да буде 
један од првих пет градова у Србији који ће 
добити нову зграду Центра за социјални рад што 

је значајно за наш град.
- Ми смо искористили посету министра не 

само да разговарамо о једном новом великом 
пројекту који је веома значајан за Град Вршац, 
већ и да сагледамо све ове проблеме које 
решавамо заједнички - локална самоуправа уз 
велику подршку и помоћ Министарства и Владе 
Републике Србије, нагласила је градоначелница 
Митровић. - Разговарали смо и о услугама које 
Центар за социјални рад пружа корисницима и 
на који начин их треба унапредити, побољшати и 
како пружити квалитетнију услугу корисницима. 
Локална самоуправа је ту не само да помогне 
рад Центра, већ и да ослушкује и спозна 
праве потребе корисника и да у том смислу 
координира, односно проширује услуге, мења 
њихов распоред.

Министар Ђорђевић је указао на недостатак 
запослених у социјалним установама и најавио 
да ће, у наредном периоду, Центри за социјални 
рад добити стручне раднике.

- Велики, велики број људи недостаје и 
ми морамо то да решимо, јер ако нема довољно 
запослених, корисници аутоматски имају лошију 
услугу, сматра министар Ђорђевић и додаје да 

је премијерка Ана Брнабић упозната са овим 
проблемом и да је најавила подршку за његово 
решавање. 

Приликом обиласка Геронтолошког 
центра Вршац, разговора са корисницима 
и запосленима, министар је похвалио рад 
Геронтолошког центра који може послужити за 
добар пример осталим установама ове врсте. 
Он је најавио да ће бити обезбеђена средства 
за набавку опреме потребне за вешерницу и 
кухињу.  

Ђорђевић је, такође, похвалио сарадњу 
ресорног Министарства и вршачке локалне 
самоуправе која свакодневно напредује 
и изразио наду да ће бити настављена и 
током реализације пројекта изградње новог 
објекта Центра за социјални рад. Министар и 
градоначелница су се сложили о предложеној 
локацији- парцели уз Геронтолошки центар 
која треба да буде у близини установа са којима 
Центар за социјални рад тесно сарађује.

Ј.Е.

ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ ВРШЦУ, МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ НАЈАВИО

НОВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Светосавска академија у Народном позоришту „Стерија“ одржана у 
организацији ОШ „Паја Јовановић“ а под покровитељством Града Вршца

Професор српског језика Весна Марјанов, 
рођена је 13. 06. 1978. године  у Вршцу. 
Основну и средњу школу завршила је у 
родном граду, а школовање наставља на 
Филозофском факултету у Новом Саду, одсек – 
српска књижевност и језик. Студије завршава 
2003. са просечном оценом 8,82. Као професор 
српског језика ради од 2002. године у ОШ „Олга 
Петров Радишић“. У седамнаестогодишњој 
каријери, посебно се истичу посвећеност 
деци и лакоћа којом успешно комуницира 
са ђацима и подстиче их на стваралаштво. 
Ангажована је у свим културним активностима 
школе. Члан је великог броја тимова у школи: 
оснивач је Читалачког клуба, оснивач и 
руководилац рецитаторско-драмске секције, 
сарадник и рецезент „Литерараних стаза“, 
књижевног удружења „Тачка сусретања“, 
рецезент је књиге Вршчанке Иване Лепојевић, 
координатор је тима у пројекту „Школе за 21. 
век“ који спроводи British Council.

Посебно се истичу досадашња учешћа и 
освојена места на Републичком такмичењу из 
српског језика и књижевности, а велики број 
њених ученика постизао је изузетне резултате 
на општинским и окружним такмичењима.

Велики успех професорка је имала и у 
подучавању ђака у рецитовању где су њени 
ђаци успешно представљали своју школу на 
покрајинској смотри рецитатора у Сечњу. 
Највећи успех постигла је 2013, када је њена 
ученица освојила друго место на Републичком 
такмичењу у Тршићу. 

Параскија Узони рођена је 1959. године у 
Гребенцу. Основну школу завршила је у родном 
месту, средњу - Педагошку академију у Вршцу, а 
универзитетске студије на Филозофском факултету 
(група за педагогију) у Београду и добила звање 
дипл. педагог.

Прво радно место као наставник стручних 
предмета из педагогије на два наставна језика, 
српском и румунском, добила је у Средњој 
школи друштвено-економске и просветне 
струке „Борислав Петров Браца“ у Вршцу где је 
радила од 1985. до 1993. Једно време радила 
је у основној школи у Николинцима, као и у 
свом родном Гребенцу. Од 1993. запослена је у 
Хемијско-текстилној, сада Хемијско-медицинској 
школи, где и данас ради као стручни сарадник-
педагог. Обављала је и послове помоћника 
директора 2 године. Члан је Комисије за рад са 
ванредним ученицима, ангажована у превенцији 
болести зависности као члан Општинског одбора. 
Доприноси превенцији и спречавању насиља 
над женама и децом, члан је Општинског тима за 
утврђивање психофизичке способности детета 
за упис у први разред основне школе са непуних 
седам година, затим Општинског тима стручних 
сарадника-педагога и психолога. Учествује у 
организацији тестирања ученика школе на 
Првом међународном тестирању ученичких 
постигнућа ПИСА 2003, спроводи истраживања 
у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата 
за образовање, управу и националне заједнице, 
координатор је пројекта „Школа без насиља“, ради 
у тиму за инклузију деце по програму ИОП1, ИОП2 
и ИОП3.

Лауреати: 
Весна Марјанов и Параскија Узони

У фебруару почетак изградње нове зграде Центра за социјални рад: Министар Зоран 
Ђорђевић задовољан сарадњом свог министарства и Града Вршца
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Ако је прошлост кључ за 
разумевање садашњости, онда 
можемо рећи и да је геолошки 
фактор Вршачким планинама 
омогућио да данас, када са великом 
стрепњом гледамо слушамо и 
читамо о еколошким катастрофама 
на скоро свим континентима, буду 
изузетно интересантне због чистог 
ваздуха, здраве земље и бистре воде. 
О посебностима поноса овог дела 
Панонске низије за „Вршачку кулу“ 
говорио је Миливој Вучановић, чувар 
природе.

Српско – македонска маса је 
најстарије копно на територији Србије 
чије су планине и котлине настале 
раседањем, а Вршачке планине су 
њен најсевернији изданак. 

Специфичан састав земље на 
Вршачким планинама омогућио је да 
ту расту специфичне биљне врсте, 
карактеристичне за Панонску низију, 
Балкан и Карпатски регион. 

- Захваљујући ветровима који 
практично дувају са свих страна 
семена биљака из свих тих региона 
доспела су овде. Те биљке формирале 
су станиште које привлачи одређене 
животињске врсте. Вршачке планине 
су још увек релативно очуване, 

пре свега шумско станиште, у ком 
преовладају храст и липа. Има и букве, 
багремара, које је човек у одређеном 

тренутку донео и као такве станиште 
су многих животињских врста, каже 
Вучановић.

Вршачке планине богате су 
гмизавцима и водоземцима који су 
јако осетљива група организама јер 
су директно везана за земљу и воду. 
Уколико су земља и вода загађени 
те животиње више не могу да 
функционишу. 

- Број врста и број јединки на овом 
простору још увек је задовољавајући. 
Има их у одрживом броју што нам 
указује да су земљиште и вода 
на Вршачким планинама колико 
толико очувани и здрави. Један од 
показатеља су даждевњаци који су 
на већини места практично нестали, 
док је на Вршачким планинама 
популација ових гмизаваца здрава 
и добро очувана. Водоземци су 
директно везани за природне 
токове, односно сезонске потоке на 
Вршачким планинама где успеју да 
изведу циклус репродукције. То значи 
да су воде на Вршачким планинама 
још увек чисте. Постоје ту и друге 
врсте водоземаца, неке врсте жаба 
које су такође осетљиве на загађење а 
које се могу и даље наћи на Вршачким 
планинама, на пр. жаба крастача, 
шумска жаба...

(наставиће се)
Б.Ј.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ЧИНИ ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ ПОСЕБНИМ И ЈЕДИНСТВЕНИМ

ЗДРАВ ВАЗДУХ, ЗДРАВА 
ЗЕМЉА, ЗДРАВА ВОДА
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Спортисти, спортски радници и 
љубитељи спорта традиционално 
су се окупили на манифестацији 
Избор спортисте Града Вршца, која 
је одржана у уторак, 28. јануара 
у препуној Конгресно – музичкој 
дворани Центра Миленијум. 
Градноначелница Вршца Драгана 
Митровић поздравила је спортисте 
пожелевши им успешнију годину од 
претходне.

- Ова свечаност би требала да 
буде подстицај да се што више 
младих бави спортом, дружи и 
живи здраво, без обзира што не 
могу сви да се нађу на бини као 
добитници признања. И највеће 
спортско такмичење, Олимпијске 
игре, почивају на мотоу „важно је 
учествовати“. Вршац је изнедрио 
врхунске спортисте, изградио 
врхунске спортске објекте, попут 
Центра Миленијум, Олимпијског 
базена и наставиће са подршком 
клубовима и развоју базичног 
спорта, као и изградњом спортских 
терена и сала за физчке активности 
у граду и у нашим селима, нагласила 
је градоначелница.

Гости на церемонији Изобора 
спортисте Града Вршца били су 
генерални секретар Спортског 
савеза Србије, Горан Маринковић, 
генерални секретар Спортског 
савеза Војводине, Младен Стојшин 
и Синиша Радановић, члан Управног 
одбора Спортског савеза Србије. 
Горан Маринковић је у поздравној 
речи истакао да ће Спортски 
савез Србије и Спортски савез 
града Вршца у марту ове године 
заједнички организовати Мали сајам 
спорта. Куриозитет овогодишњег 
Избора био је изостанак уручења 
највреднијег признања, најбољем 
спортисти Града Вршца, јер, по 
мишљењу чланова Управног 
одбора Спортског савеза Вршац, 
прошле године није било врхунског 
резултата који би био вредан 
ласкаве титуле.

Избор је почео представљањем 
спортских нада за 2020. годину,затим 
су на бину изашли лауреати у 
конкуренцији пионира. За најбоље 
у 2019. години проглашени 
су Тара Ђекић из Џудо клуба 
Локомотива и Марко Младеновски 
атлетитчар вршачке Атине, док 
је специјално признање добио 
млади аутомобилиста Игор 
Тешевић.  У кадетској конкуренцији 
најбољи су Теодора Радојичић из 
Теквондо клуба Вршац и Огњен 
Драгосављевић из Теквондо 
Клуба Еурошпед, док је посебно 
признање припало Удружењу 
женског фудбала Банат. Протеклу 
годину у јуниорској конкуренцији 
обележили су текводисткиња 
Еурошпеда Невена Јокановић и 
атлетичар Вршачког атлетског 
клуба 1926, Алексеј Федор Павков. 
Најбоља сениорка Вршца у прошлој 
години била је репрезентативка 
Србије у параглајдингу, Тамара 
Костић, чланица Беркута и Дамир 
Фејзић, теквондиста Еурошпеда, 
десетопласирани на светској 
ранг листи у конкуренцији до 73 
килограма. За најбољу екипу у 2019. 
години проглашени су фудбалери 
ОФК Вршца. 

Б.Ј.
Фото: А. Путник

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ВРШЦА ТРАДИЦИОНАЛНО ИЗАБРАО НАЈБОЉЕ СПОРТИСТЕ

ФЕЈЗИЋ, КОСТИЋЕВА И ФУДБАЛЕРИ 
ОФК ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИЛИ 2019. ГОДИНУ

 Најбољи пионири: Игор Тешевић, Тара Ђекић и Марко Младеновски са 
председником Спортског савеза Александром Стојаковићем Џајом

 Најбољи кадети: Огњен 
Драгосављевић и Теодора 

Радојичић са ген. Сек. Спортског 
савеза Војводине Младеном 

Стојишином

СПОРТСКЕ НАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стефан Ђаковић, Јована Павловић (Сноу Тим), Милица Штетић,  Ана Радосављев   (Соколско друштво Вршац), Алесандар Ковач, Лука 

Перин (Теквондо клуб Вршац), Винчић Стефан,  Теодора Меховић (Бадмингтон клуб Фанатик), Стефан Рајлић (Бадмингтон клуб Фанатик 
секција Велико Средиште), Андреа Кљан, Петра Прчуљ (Акро денс студио Супер Стар), Катарина Николић  (ОК  Вршац), Сара Совиљ, Марко 
Дошен  (ОК Банат), Данијел Волаков, Ђурађ Деспотовић (Џудо клуб Локомотива), Марко Средић  (УСР  Шаран), Петар Стојков (Мачевалачки 
Клуб Карика), Стефан Владислав, Алекса  Владислав (Шах клуб Бора Костић), Марта Јотов , Богдан Живић  (ПСД Железничар), Марко Попоњец 
, Иван Косановић (КЈБВ Гошинкан), Урош Недин, Милица Николић (БК Гард), Урош Божић, Александра  Царан (ОФК Вршац), Леа Милутиновић,      
Андрија Михајловић (Теквондо клуб Еурошпед), Ива Кишерев, Матеја Болић (Теквондо клуб Еурошпед  Уљма), Јована Стаменковић, Стефан 
Ивановски (ВАК 1926), Ксенија Печеничић     (ОТК  Полет), Јелена   Стефанов ( УЖФ Банат), Лена Костић, Софија Јањић (Плесни студио 
Миленијум),  Душан Агатоновић (ОФК  Банат), Стефан Војнов (Теквондо клуб Делтикс), Софија Перовић , Искра Граничарски (Шах клуб Униреа 
Ритишево), Лазар Петровић (Академија фудбала Кристал), Мелиса  Цветковић , Јована Ђокић (Карате клуб Уљма), Милош Бужек   Карате клуб 
Вршац)

Спортске наде Града Вршца

 Најбољи јуниори: Невена 
Јокановић и Алексеј Федор Павков 

са чланом УО Спортског савеза 
Србије Синишом Радановићем

Најбољи тренери: Марио и Марин Дујић са ген. сек. Спортског савеза Србије 
Гораном Маринковићем

Најбољи сениори: Дамир Фејзић 
и Тамара Костић са помоћником 

градоначелнице Дејаном 
Сантрачем

 Признање најбољој екипи: 
Градоначелница Драгана 

Митровић уручила је пехар 
председнику и капитену ОФК 

Вршац Александру Лазевском

Посебно признање за Удружење 
женског фудбала Банат уручио је 

Младен Стојшин

 Награда за животно дело: Горан 
Маринковић уручио је признање 

атлетичару Зорану Илинчићу
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Како памтиш своје 
детињство?

-Још са четири године, када 
сам научио да читам, а уједно 
кренуо и на часове клавира, 
јавио се отпор према неким 
захтевима и очекивањима. 
Схватио сам да одређене ствари, 
просто, не морам. Не морам да 
играм фудбал ако бих радије да 
изигравам манекена, не морам 
да играм фудбал ако бих радије 
на часове глуме или фолклора, 
не морам да играм фудбал ако 
бих радије да слушам Јелену 
Розгу или гледам (не дај Боже) 
теленовеле.... Чини се да дечаци у 
мањим местима имају само један 
избор – да играју фудбал. То ми 
је (било и остало) безвезе. Волео 
сам друге активности, групне 
игре попут жмурки, сакривања, 
све што захтева мистерију. А, када 
се уморим од тога, гледао сам, уз 
принцес крофне и сок од брескве, 
‘’Меду у Великој плавој кући’’.

Са 16 година дошао си 
на телевизију Банат где си 
првих неколико месеци радио 
прилоге, а касније, септембра 
2013, емисију ‘’Наслова страна’’. 
Опиши нам то искуство.

-Рад на телевизији, генерално 
јавни посао, било је нешто што ме 
је одувек привлачило. ‘’Насловна 
страна’’ емитована је са високим 
рејтингом на четири телевизије. 
Имао сам прилику да у њој угостим 
Секу Сабљић, Миму Караџића, 
Наташу Беквалац и многе друге 
познате личности. Важан задатак 
за једног тинејџера. Сваког 

уторка удардни термин био је 
‘’резервисан’’ за моју емисију. 
‘’Пекао’’ сам занат. И ‘’испекао’’ 
једно дивно ДВД издање са свим 
епизодама овог серијала које 
ми је и данас лепа успомена на 
почетак рада. Уследио је још један 
пројекат, регионални музички 
шоу програм ‘’Пусти свој глас’’. 
У сваком случају – било је више 
него изазовно!

Како си почео да се бавиш 
писањем колумни?

- На позив Уније студената, 
почетком 2015. године, написао 
сам прву колумну под називом 
‘’Лице данашњице’’. Већ први 
текст прошао је запажено, читали 
су га и на часовима грађанског 
васпитања у средњим школама, 
међутим, коришћење ‘’ружних 

речи’’ одскакало је од тадашње 
уредничке политике, те сам 
забрањен након две-три недеље. 
Мој таленат за провокацију 
нашао је нову ‘’адресу’’ на порталу 
ЕВршац. И већ са првим текстом 
у ‘’новом кругу’’ имали смо десет 
хиљада читалаца (сећам се да 
је и сајт у тренутку био оборен 
због достизања рекорда). Након 

осам недеља, схватио сам 
да сам, за то време довољно 
(можда и превише) рекао, и тај 
вид сарадње сам привремено 
заокружио интервјуом великог 
формата. Радо се сећам тог 
узбудљивог периода! Истоимена 
колумна живи и данас на порталу 
‘’Адриа дејли’’, чита се и у околним 
земљама, а већ трећу годину 
преводи се на румунски језик.

Колумна је касније прерасла 
и у трибине о насиљу?

-Искористио сам актуелност 
целе приче и у сарадњи са 
Културним центрима широм 
јужног Баната током 2016. године, 
организовао сам трибине на 

тему насиља над децом, женама, 
особама са инвалидитетом, ЛГБТ 
заједници и над Ромима. Од тада, 
па све до данас, трудим се да будем 
активан на овом пољу. Учествовао 
сам у кампањи ‘’Биће боље’’, 

подржаној од стране Канцеларије 
за људска и мањинска права, 
био члан Управног одбора једне 
хуманитарне фондације, постао 
вршњачки едукатор два програма 
којима је фокус на толеранцији… 

 ‘’Лице данашњице’’ постаје 
емисија 2017. године?

-Проф. др Станко Црнобрња 
пожелео је да дођем на разговор 
поводом телевизије која је 
тада била у настанку. Отворени 
канал културе је место где сам, 
потпуно слободно, уређивао и 
водио емисију ‘’Лице данашњице’’. 
Будући да сам радохоличар, 
није ми сметало да недељом 
не будем слободан, већ да 

уживо разговарам са својим 
гостима из различитих области 
и дарујем гледаоцима један, пре 
свега медијско - социолошки 
експеримент. Рушили смо табуе, 
то је сигурно!

Наредне године, 2018, 
излази и књига ‘’Лице 
данашњице’’. Одакле идеја?

-Било је логично направити 
избор најбољих текстова, колумни 
и кратких прича и поставити 
их у једну целину. Књига ‘’Лице 
данашњице: (Ауто)биографија 
колективне (не)свести’’ изашла 
је уз истоимени краткометражни 
документарно -играни филм. 
Била је то круна мог дотадашњег 
рада, професионална и лична 
победа, будући да сам се, пре и 
током стварања, борио са јаком 
анксиозношћу и депресијом. 
‘’Лице данашњице’’ је данас већ 
прави мултимедијални бренд, у 
којој год форми да се конзумира.

Каква је за тебе била 2019. 
година?

СТЕФАН МИХАЈЛОВСКИ, ТВ АУТОР И ВОДИТЕЉ, КОЛУМНИСТА, ПИСАЦ И АКТИВИСТА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

САВРШЕНСТВО СЕ ВЕЋ ДУГО НАМЕЋЕ 
КАО ТЕРОР ДАНАШЊИЦЕ

Стефан Михајловски рођен је 18. септембра 1996. године у 
Вршцу. Дипломирао је на Факултету за медије и комуникације 
у Београду. Од 2013. активан је као ТВ аутор и водитељ, 
колумниста, писац и активиста за људска права. Иза себе 
има и хваљен перфоманс, гледан блог у ком разговара са 
својом публиком, вршњачки је едукатор на теме насиља, 
родног и сексуалног идентитета, био је члан Управног одбора 
хуманитарне фондације, а можемо га видети и у епизодној улози 
у неколико домаћих серија.
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-Била је то година љубави, 
у сваком смислу! Почела је 
бурно, перформансом ‘’Будност 
блудног маркиза де Сада’’ који 
је настао у склопу предмета 
Сложени системи у новим 
медијима. Доста сам радио, али 
и путовао по Србији, Хрватској, 
Босни и Херцеговини, Италији 
и Словенији. Започео сам блог 
‘’Алијенације једне Девијације’’, 
дипломирао први на класи, са 

највишом оценом, отворено 
сам говорио о психичким 
проблемима, разводу родитеља, 
издао нову књигу ‘’Испод грла’’ 
која је добила похвалу Игора 
Перишића са Института за 
књижевност и уметност. У тој 
критици, описана је као културно 
и друштвено важнија од актуелног 
добитника НИН-а. Крајем године 
проглашен сам за једног од девет 
најкреативнијих мушкараца 

света, према избору Далибора 
Јакуша. Успех је дошао када сам 
почео да се такмичим једино и 
искључиво са самим собом.

Какви су твоји планови за 
2020. годину? 

- На дан изласка овог броја, 
обележавам седам година 
каријере. Пишем нови роман, 
радим на два сценарија, можда 
се деси и повратак на телевизију, 
упис мастер студија… Срећан сам. 
И мирно спавам. То је најважније.

У каквој си породици растао? 
-Са три године, моји родитељи 

су се развели. Све то описао сам 
у колумни ’’Кога више волиш, 
маму или тату’’. Из татиног другог 
брака имам сестру Јовану, брата 
Јована, и најмлађу међу нама – 
двогодишњу Дуњу, која је сада у 
фази да учи речи, употребљава 
машту... Приметим да воли да 
привлачи пажњу више него 
што је то уобичајено за децу у 
њеном узрасту. Потрудићу се да 
учествујем у њеном усмеравању 
и, као старији брат, одговорим 
на одређена питања када за то 
дође време. Жеља ми је да сво 
троје имају поверења у мене и да 
отворена комуникација буде оно 
што краси наш однос. 

Када си осетио жељу да 
се опробаш у новинарству, 
књижевности...? Да ли си 
наследио таленат од неког?

-Што се тиче новинарства, не 
сећам се тачно, било је то, заиста, 
рано. Када је реч о књижевности, 
то је озбиљније започело током 
психотерапије, мада сам и то 
одувек желео. Питају ме зашто су 
моје књиге толико интригантне, 
а ја, делимично у шали, кажем да 
сам доживео доста цензуре током 
новинарског рада и да би било 
нелогично да још и у књижевности 
цензуришем сам себе. Таленат 
за писање нисам наследио. Не 
потичем из претерано креативне 
породице, они су осврнути на 
економију и сродне области.

Шта је то што те испуњава 
док се бавиш креативним 
радом?

-Оно што је важно за 
мој рад, то је да не могу да 
стварам књижевност сваког 
дана. Катарзични моменти су 
пресудни. Зовем их „хистерија у 

праскозорје“. Након тога, заиста се 
осећам боље. Теме које обрађујем 
још увек нису заступљене на 
домаћој књижевној сцени, бар 
не толико отворено. Испуњава 
ме сама чињеница да имам 
пионирску позицију, као и то 
да ће мој рад некоме помоћи. 
Позиција епигона ме ужасава! 
Данашње време карактерише 
хибридизација, спајање 
уметности у нешто ново, имамо 
толико могућности да будемо 
креативни и произведемо читаву 
нову индустрију. Појединци који 

су то разумели и те како раде на 
реализацији својих идеја.

Шта је циљ твојих 
активности?

-Алтруизам је оно што волим 
код себе и у том правцу усмеравам 
своје активности. Поред тога, 
важно ми је да прикажем 
могућност фузионисања, што сам 
и доказао у комбинацији жанрова 
коју користим у књижевности, 
док спајам потпуно неочекиване 
моменте, демаскирам много 
тога, преносим масовну културу 

у популарну, можда и високу... А, 
често радим и обрнуто.

Која је твоја порука 
младима? Како да у овом свету 
пронађу себе и свој пут?

-Савршенство се већ дуго 
намеће као терор данашњице. 
А то, наравно, не постоји. И 
зато га не јурите. Пронаћи себе, 
значи пре свега схватити да се 
човек састоји од биолошког, 
социолошког и психолошког. 
Разумети сва три својства на 
личном примеру, заиста је 
привилегија. Опет, флуидност у 

одређеној мери такође је у реду. 
Важно је да себи обезбедите 
време, да не јурите. И када осетите 
летаргију -  застаните. Нема 
потребе за пресијом. Избаците 
реч ’’нормално’’ из речника. 
Радије користите ’’нормативно’’. 
Највећи злочини настали су на 
аргументу ’’природности’’. И 
вежбајте медијску писменост. 
Заблуда је основа за трагедију. 
Није то никаква мистерија.
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ЛОС АНЂЕЛЕС - Компанија милијардера 
Илона Маска „Спејсикс” успешно је 
тестирала систем за спасавање ракете 
„Фалкон 9” да би показала да је та свемирска 
летелица безбедна за астронауте Насе.

Ракета је лансирана, а мање од два 
минута касније је експлодирала. Обично 
уништавање ракете у лету значи да је 
мисија неуспешна. Али у недељу је Спејсикс 
демонстрирао кључни безбедносни систем 
„Кру Драгона”, капсуле која ће превозити 
астронауте за Насу на Међународну 
свемирску станицу, преноси Њујорк Тајмс.

Овај лет ракете „Фалкон 9” с капсулом 
„Кру Драгон” на врху познат је као тест за 
напуштање летелице током лета, а на њему 
није било посаде, већ су путници овог пута 
били две лутке са сензорима за мерење 
притиска који ће претрпети стварна посада 
уколико икада буде потребно да их спаси 
систем за спасавање капсуле.

Око два минута након лансирања, ракета 
„Фалкон 9” угасила својих девет мотора, 
симулирајући квар, а снажни потисници 
на „Кру Драгону” су се упалили да би 
покренули капсулу. Сила тог изненадног 
раздвајања уништила је ракету, која је 
експлодирала. На надморској висини од 
око 40 километара, „Кру Драгон” је откачила 
„пртљажник”, односно доњу половину 
свемирске летелице, а мали потисници су 
гурнули капсулу у исправну вертикалну 
оријентацију пре него што се падобрани 
активирају. Око 9 минута након пробе, 
нетакнута капсула слетела је у Атлантски 
океан.

„Спејсикс” од 2012. године обавља 
летове за Међународну свемирску станицу 
за НАСА, али никада до сада није превозила 

људску посаду, већ само терет.
„Главни циљ овог теста јесте да покаже 

да можемо безбедно да превозимо 
астронауте”, рекао је Бенџи Рид, 
директор мисија „Спејсикс” с посадом, на 
конференцији за новинаре у петак, преноси 
Танјуг.

Будући да је тест, који је јуче одложен 
због немирног мора, био успешан, следећа 
мисија „Кру Драгона”, када би у ракети 
требало да буду и два астронаута, могла би 
да отпочне већ почетком марта.

Успех у тесту напуштања летелице током 
лета приближава Насу кулминцији њене 
стратегије преласка на приватне компаније 
– „Спејсикс” и „Боинг” – за превоз астронаута. 
У прошлости је Наса градила и управљала 
сопственим возилима, попут свемирског 
шатла.

Прошог месеца „Боинг” је представио 
своју капсулу звану „Старлајнер”, у пробном 
лету без астронаута, али проблем са сатом 
свемирске летелице довео је до отказивања 
планираног слетања на свемирску станицу.

„Боинг” и Наса истражују шта је пошло 
наопако и Наса ће одлучити да ли ће 
дозволити астронауте на следећем лету 
„Старлајнера” или ће захтевати да „Боинг” 
прво понови пробни лет без посаде.

Од повлачења свемирског шатла 2011. 
године, Наса се ослања на ракете „Сојуз” које 
је Русија направила за превоз астронаута у 
орбиту.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Били Ајлиш тријумфовала на додели 
Гремија, одата пошта Брајанту

УСПЕШАН ТЕС Т „СПЕ ЈСИКС А” 
РАКЕТА ЕКСПЛОДИРАЛА

ЛОС АНЂЕЛЕС – У Стејплес 
центру у Лос Анђелесу синоћ 
су додељене Греми награде, 
а млада музичка звезда, 
18-годишња поп певачица 
Били Ајлиш тријумфовала 
освојивши пет награда, 
укључујући и награду за 
најбољег новог певача и 
песму године „Bad guy”.

Поред тих, она је освојила 
и награду за најбољи албум 
године за свој дебитанстки 
албум „Кад сви заспимо, 
куда идемо” (When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go), 
преноси Би-Би-Си.

Она је освајањем тих 
награда претекла Тејлор 
Свифт као најмлађа особа 
која је добила награду, 
преноси Танјуг.

Њен старији брат, Финијас 
О’Конел такође је добио 
награде као продуцент 
године за свој рад на њеном 
албуму, који је иначе сниман 
у породичној кући.

Примајући награду за 
албум године, Ајлиш је рекла 
да мисли да је ту награду 
заслужила Аријана Гранде.

Греми награду за видео 
године освојио је Lil Nas X за 
песму „Old Town Road”, као и 

златни грамофон за поп дуо 
или групни наступ, заједно са 
Билијем Рејем Сајрусом.

Певачица Лизо освојила 
је три награде, међу којима 
су оне за најбоље соло поп 

извођење за хит „Truth Hurts”, 
као и за традиционални R&B 
наступ и за савремени албум.

Иначе сам почетак 
церемоније протекао је у 
знаку погибије НБА играча 
Кобија Брајанта коме је одата 
почаст минутом ћутања на 
самом почетку, а главни 
програм вечери отвориле 
су певачице Лизо и Алиша 
Киз, обе поменувши великог 
спортисту.

Бивша прва дама Америке 
Мишел Обама добила 
је Гремија за најбољи 
изговорени албум, односно 
за аудио књигу „Becoming”, 
док је кантри певачица Тања 
Такер добила први Греми у 
61. години, за најбољи кантри 
албум „While I’m Livin” и за 
најбољу кантри песму „Bring 
My Flowers Now”.

Греми награду за најбољу 
компилацију за визуелне 
медије освојила је песма 
„Shallow” коју изводе Лејди 
гага и Бредли Купер.

Извор: Политика
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Сви знамо шта је уметност, а никако 
да се сложимо око тога јер модерна 
и постмодерна уметност своје 
постојање дугују негирању, сваком 
прихваћеном ставу о томе.

Антиподи у уметности су 
илустрације и апсолутно уметничко 
дело, хипотетичка апстракција 
чисте ликовне логике. Илустрација 
се обраћа само нашем знању и не 
задире дубље у наш дух, не покреће 
накнадне реакције, хало ефекат 
ума. Наравно и у апстракцијама има 
илустративности и кича као и у било 
којој уметности. Нека есенцијална 
уметност којом се историја дичи као 
домету слободе, прескаче нашу свест, 
онемогућава наративну перцепцију 

и продире директно у само ткиво 
аналитичког бића ума. На тај начин 
изазива реакције, постајемо свесни 
неке логике, али та логика нема чиме 
да се закачи за нашу свест и сем 
голог искуства нема никакве животне 
вредности за нас.

Као и увек решење је у компромису 
који је баук за савремену уметност, 
јер се она више не бави људским 
судбинама већ собом. Далеко је 
изнад потреба и схватања отуђене и 
непостојеће публике, а најважније је 
да заглуши сво искуство уметности, 
огади га, да би људи остали 
беспомоћни, без саветодавних 
образаца, без помоћи, и без модела 
превратничког мишљења. Иако 

живимо у једном конфромистички 
сјајном свету, плаћамо то као људи 
без својства.

Људи на Пајиним сликама имају 
својства, не идентитете већ став. Раде, 
али не остварују велике приче бољег 
живота за све, а свет данас такве бајке 
не прича деци.

Паја Јовановић је био против 
сваке врсте насиља, принуде и 
слика недостижну слободу коју 
постмодерна по сваку цену  мора  да 
избије из наших глава.

Извор нашег неспокоја није у томе 
што нам је данас лоше, већ што са оно 
мало преостале памети интуитивно 
препознајемо знаке да је наша 
срећа данас акција нечије младости. 

На крају чека нас нека палица кад 
милосрђе и толеранција постану 
сметња растућим апетитима чудесних 
предатора међу нама којима ни небо 
није граница.

Паја је сликао идеализовани свет, 
затечено стање невиности које је 
и предаторе држало у покорности. 
Технолошка играчка данашњег 
света даје неограничене могућности 
избора као што чини уметност.

Људска природа није зла, али 
доброта већине беспомоћна је пред 
силом мањине, па живимо, како Паја 
каже, живот који је само сајбер сан и 
сен.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (62)

ПРЕВРАТНИЧКИ ПАЈИН ТРИПТИХОН

Књига „Цар Јован Ненад“, аутора др Бориса 
Стојковског, представљена је вршачкој публици 
у Градској библиотеци, у организацији овдашње 
Куће књига, Центра за мултикултурални дијалог 
и регионализам, Културног центра Вршац и 
Српског института из Будимпеште, 28. јануара. У 
промоцији су, уз аутора, учествовали Пера Ластић, 
руководилац Српског института из Будимпеште, 
Бадо Золтан, историчар из Будимпеште, и др 
Александар Крстић, историчар и модератор 
промоције. 

Публикацију је издао Српски институт 
(Будимпешта), у сарадњи са Градским архивом у 
Суботици и Центром за историјска истраживања 
Филозофског факултета Универзитета у Новом 
Саду.    

Учесници промоције били су сложни у томе 
да је ова монографија ванредног професора 
новосадског Филозофског факултета др Бориса 
Стојковског до сада најпотпуније и најзначајније 
дело о животу и личности цара Јована Ненада и 
његовог покрета. 

Поменути покрет је настао у Јужној Угарској, пре 
свега међу српским становништвом у пределима 
Баната и Бачке, после угарске погибије код 
Мохача. И покрет, као и харизматска и тајанствена 
личност самозваног цара, нису изазвали само 
велико интересовање савременика широм 
Угарске и Европе, него и истраживача крајем 19. 
и у првој половини 20. века. Стручњаци сматрају 
да је разумљиво било и истакнуто интересовање 
српских историчара и политичара у 20. веку, који 
су у цару Јовану Ненаду и његовом покрету видели 
прве клице српске и југословенске државности у 
овим пределима. 

- Годинама трагајући за савременим изворима, 
проучавајући и анализирајући их, аутор је успео да 
заинтересованој публици на најбољи могући начин, 
свестрано и, користећи савремену методологију 
историјских истраживања, реално, а истовремено 
и пластично, прикаже личност цара Јована Ненада, 
истакнуто је на промоцији у Вршцу. 

Уз лик самозваног цара, дело др Бориса 
Стојковског слика и људе, који су га окруживали, 
али и “смутно време” у којем је Јован Ненад деловао, 
као и рецепцију свега тога у историографији, 
књижевности и политици 20. века у Србији.     

Ј.Е.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДР БОРИСА СТОЈКОВСКОГ

„ЦАР ЈОВАН НЕНАД“
ХАРИЗМАТСКА И ТАЈАНСТВЕНА 
ЛИЧНОСТ САМОЗВАНОГ ЦАРА

Српски институт је у Будимпешти основан 
од стране Самоуправе Срба у Мађарској са 
циљем да организује, врши и потпомаже 
научно-истраживачку делатност о прошлости 
и савременој друштвеној стварности Срба у 
Мађарској. У оквиру своје делатности,  Српски 
институт остварује истраживачке пројекте у 
области историје, културне историје, историје 
уметности, етнологије, лингвистике, мањинских 
права, као и мултидисциплинарне пројекте 
у којима учествују устраживачи из Србије 
и Мађарске. Прикупља податке о Србима у 
Мађарској и формира дигиталне научне базе 
података. Редовно организује научне скупове 
у овим областима и објављује разна издања 
од значаја за историју и етнологију Срба у 
Мађарској, као и за српско-мађарске културне 
везе. Институт је мала установа са скромним 
ресурсима и капацитетима, али има значајну 
улогу у развијању веза између српске мањине у 
Мађарској и њене матице. 

Борис Стојковски

Промоција књиге др Бориса Стојковског



ПЕТАК • 31.  јануар 2020.ВРШАЧКА КУЛА12



ПЕТАК • 31.  јануар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1313

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Војвођанска привреда је у 
11 месеци протекле године 
остварила чак трећину укупног 
извоза Републике Србије, док 
је дефицит спољнотрговинске 
робне размене АП Војводине, 
у укупном дефициту Републике 
Србије, износио свега 10 одсто.

У периоду јануар – новембар 
2019. године, спољнотрговинска 
робна размена АП Војводине 
забележила је дефицит у износу 
од 569,2 милиона евра, али то 
је пак 12 одсто мањи дефицит у 
односу на исти период претходне 
године. Важно је истаћи да је у 11 
месеци 2019. године војвођанска 
привреда извоз повећала за осам, 
а увоз за 5,8 процената.

„Спољнотрговинска размена 
војвођанског региона, укупно 
гледано, већа је за око седам 
посто, али оно што је најзначајније 
јесте извоз који непрестано 
расте. Укупна спољнотрговинска 
размена Војводине, за период 
јануар – новембар 2019. године, 
је око 11 милијарди евра, а 
када се томе дода и децембар, 
верујем да ће она достићи и 
дванаест милијарди евра. Од 
тога, извоз војвођанске привреде 
износи готово шест милијарди 
евра“, објашњава председник 
Привредне коморе Војводине 
Бошко Вучуревић. 

Према званичној статистици, 

а посматрано по секторима 
привреде, у извозу из АП 
Војводине, за период јануар – 
новембар 2019. највеће учешће, 
од чак 88,7 процената, имала је 
прерађивачка индустрија.

„У Војводини је покривеност 
увоза извозом на нивоу од око 
91 одсто, али ту треба истаћи 
чињеницу да војвођанску 
спољнотрговинску размену 
највише оптерећује увоз 
нафтних деривата. Али упркос 
томе, војвођанска привреда, у 
укупном извозу Републике Србије, 
учествује са 35 одсто. Зато би 
требало повећати инвестиције 
у извозно орјентисане гране 
привреде, почев од такозване 
интензивне пољопривреде, па 
до прерађивачке индустрије“, 
прецизира наш саговорник.

Иначе, током периода јануар 
– новембар 2019. године, 
најзначајнија робна размена 
војвођанске привреде остварена 
је са земљама чланицама Европске 
уније, а њен удео чини 63,8 одсто. 
Војвођански привредници су лане 
више извозили у земље Европске 
уније и Западног Балкана, него што 
су из њих увозили, док је сарадња 
са осталим земљама резултирала 
дефицитом на нашој страни, пре 
свега због знатног увоза нафте и 
гаса из Руске Федерације.

Војводина мотор привреде Србије
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу у Избишту, 
новија градња, са комплетном 
инфраструктуром и баштом, на 
плацу од 14,5 ари, на улазу у село. 
Тел. 064/3906276 

Продајем или мењам стан 43 м², 
приземље, Архитекте Брашована 
за стан исте површине на 
Светосавском тргу исте површине 
уз моју доплату. Тел. 805-095 звати 
од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код 
Градске болнице. Хитно. Тел. 
061/1601215.

На продају плац, грађевинска 
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

Кућа на продају, у улици 
Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне 
површине 520 м2 од којих је 186 
м2 стамбеног простора. Кућа 
поседује два дворишта, башту и 
могућност два засебна стамбена 
простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 
6016736.

Стан на продају у дворишној 
згради, која се налази у улици 
Милоша Обилића бр.6 у Вршцу, 
на 1. спрату. Површине 48м2 
са баштом у дворишту која је у 
друштвеној својини и могуће је 
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и 
.061/ 6016736.

Продајем дворишну гарсоњеру 
од 25 м², у ужем центру. Потребно 
реновирање. Тел. 061/3215451.

Купујем гарсоњеру или мањи 
једнособан стан. Тел. 061/7239352.

Продајем једнособни стан 
44м² код Катедрале, реновирано 
купатило, застакљена тераса, 
одмах усељив. Тел. 064/3208414

На продају спратна кућа, ул. 
Светозара Милетића, близу 
центра. Тел. 060/7218959.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина 70 од 72 м². Тел. 
064/2582696.

Продајем пола куће, бојлер на 
струју нов 80 литара, идропак за 
воду исправан „Север“, апарат за 
варење „Кончар“, кућа или стан 
за одржавање и чување. Тел. 
064/1685894.

Приземна кућа комплетно 
намештена, велико двориште, 
башта на плацу величине 6 ари, 
одмах усељива, Лазе Нанчића 54, 
Вршац. Тел. 064/6585499.

Мењам двособан комфоран 
стан у центру, Стеријина улица, са 
централним грејањем, кабловска, 
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 
и 064/1830312.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе 
Цвете бр. 5, кућа је двоспратна, 
горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре 
по етажи 80 м². Тел. 062/1440065 и 
065/8360255.

Мењам двособан стан 59 м² за 
кућу, у ул. Стеријиној, централно 
грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. 
Тел. 830-701 и 064/1830312.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина, број 70 са гаражом, 
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.

Продајем гарсоњерру или 
мењам за једнособни стан. Тел. 
833-478.

Хитно продајем једнособан 

стан (46) у центру, реновиран са 
намештајем. Тел. 013/833-478.

На продају двособан стан у 
центру, први спрат, стара градња, 
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 
064/2355436.

Продајем викендицу у Месићу. 
Површине 2000 м², идеална за 
виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на 
путу до Караша. Тел. 064/1324531.

Продајем кућу у Великом 
Средишту, Железничка 158, 
са окућницом и баштом. Тел. 
062/8041649.

На продају плац (грађевинска 
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

На продају кућа у Вардарској 
улици бр 17 и кућа на Гудуричком 
путу. Хитно са великим плацем. 
Тел. 064/2355436.

За продају стан од 45 м² преко 
пута поште нова радња. Тел. 836-
096 и 060/3856594

Продајем кућу на веома лепом 
месту код Виле брег, постоји 
могућност да се мења за приземну 
кућу. Тел. 064/3759459.

На продају кућа (новија спратна 
и старија приземна) централно на 
плин, ПВЦ, канализација, косовска 
48, Вршац. Цена 70.000€ , или 
мењам спратну за  стан уз доплату.
Тел. 062/1106066

Хитно и повољно на продају 
кућа у Великом Средишту са 
великим плацем и баштом. Тел. 
062/8041649

Кућа на продају ул. Другог 
октобра 83. Тел. 2824-853.

Двособан стан 84 м²,на продају 
близу центра, Иве Милутиновића 
80.Тел. 062/511751.

Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. 
Тел. 062/8232883

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
повољно, новија градња, први 
спрат, тераса, погодно за студенте. 
Тел. 063/8221696

Кућа на продају 90 м² са 
поткровљем ул. Јанка Халабуре , 
код хале Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/4902207

Продајем реновиран дворишни 
стан од 32 м².Тел. 064/4486655

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м², посебно гаража. 
Тел 064/2805862 и 837-631

Продајем плац у потезу Козлук-
Мајдан са виноградарском 
кућицом, има градски водовод. 
Тел. 060/7401210. 

Продајем плац у потезу  
Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и пчеларе. 
Тел. 060/7401210 

На продају стан двособан у 
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.

Купујем већи стан са лифтом или 
кућу чврсте градње, може кућа за 
рушење, предност шири центар, 
брег. Тел: 064/8795697.

На продају трособан стан Тел. 
013/807-767

Купујем стан на Вождовцу, 
Београд, у новоградњи. Тел. 
064/1374669.

Продајем двособан дворишни 
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр. 
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413

Продајем кућу са ппоткровљем 
на плацу од 670 м² у ул. Јанка 
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-22-
07.

Врло повољно кућа на продају у 
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/8076858.

Хитно продајем дворишну 
гарсоњеру 36 м², струја, вода, 
плин, центар, прва зона одмах 
усељива. Тел. 060/1434422

Кућа на продају у центру Иланџе, 
у близини школе, амбуланте.Цена 
повољна. Тел. 063/7440598

На продају или замнена за кућу 
двособаног стана 69 м², лифт, 
централно грејање, подрум, два 
балкона, трофазна струја, паркет 
и плочице на Војничком тргу у 
Вршцу. Повољно. Тел. 066/5398048

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, Може замена за 
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.

Мењам два стана у Вршцу за 
један у Београду. Тел. 065/8319255.

Поклањам кућу испред Виле 
Брег на плацу од 6,5 ари, вода, 
струја, канализација, асфалт улица 
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, Трг Андрије 
Лукића 4/2. Тел.064/2098617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/6610072

Продајме двособан стан 59 
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив.Трг Андрије Лукића. 
Поглед на улицу. Тел. 064/3962064

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина бр. 70, од 72 м²са 
гаражом. Тел. 064/2582696и 807-
585

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура. 
Тел. 065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. Тел. 
064/8977766.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, други 
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. Тел. 
064/2098617.

Хитно продајем леп и комфоран 
стан у цетру града од 66 м². Тел. 
065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, налази се 
у Вршцу, улица Далматинска бр.1. 
Тел. 063/320019

Продајем викендицу у Дубовцу 
30м од Дунава, на плацу од 7 
ари, кућа 50 ², струја, вода, ПВЦ 
прозори, сигурносна  врата. Тел. 
065/2510357

Продаје се кућа у селу 
близу Вршца, плац 30 ари. Тел. 
062/1081097

Проидајем кућу ул. Војводе 
Книћанина 62 Вршац, спратна 
са лепим погледом на Хемоград. 
Тел.060/4911005

Продајем једнособан стан 20 
м² трг св.Теодора 3/4 Вршац. Тел. 
063/8100154.

Продајем кућу са двориштем и 
баштом у Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/9030439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. Тел. 
062/1081097.

Продајем кућу на Маргитском 
насељу. Цена 65.000 €. Тел. 
064/6357325.

Продајем кућу на спрат. Цена 

тел. 67.000 €. Тел. 064/9174777.
Продајем или мењам за 

једнособан стан 1. или 2. спрат, 
кућу приземну са малим плацем, 
потребно реновирање уз договор. 
Тел. 064/9174777.

Продајем гарсоњеру строгом 
центру Вршца, одмах усељива. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

Продајем приземну кућу од 80 
м², угао Козарачке и Скадарске 
улице. Цена 18.000 €. Тел. 
064/1226129.

Продајем кућу у Влајковцу, ул. 
Железничка 34. Тел. 064/8263038

Поштена и вредна жена служила 
би старију женску особу, радила 
кућне послове. Тел. 064/2810216.

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. Лукића. 
Тел. 064/2805881

Продајем гарсоњеру у 
центру Вршца, одмах усељива, 
плин, трофазна струја, бокс у 
подруму, застакљена тераса. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

На продају двособан стан 65 м² 
на Војничком тргу и трособан стан 
67 м² код Градске болнице, 1. спрат. 
Тел. 064/2355436

Продајем плац на Гудуричком 
путу, десна страна, има градски 
водовод, шест километара од 
центра Вршца, испред раскрснице 
за Велико Средиште. Тел. 
060/1671519

Продајем  повољно и под хитно 
локал у центру Беле Цркве, ул. 1. 
октобра бр.46, површине од 25 
м². Тел 013/835-144,  065/8531466и 
064/0088237

Продајем једнособан стан 20 м² 
Трг  св.Теодора  3/4 Вршац.Тел. 063/ 
81-00-154

Купујем једнособан стан или 
гарсоњеру, предност новија 
градња. Тел. 060/3333441

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. 
Тел. 063/1303001

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955
Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/2657948 
и 013/835-354
Издаје се гаража на употребу у 
Војводе Книћанина бр 70.Тел. 
807-585 и 064/2582696
Издајем намештен трособан 
стан са плинским грејањем. Тел. 
064/2355436.
Издајем једнособан, намештен 
стан, у Вршцу. Звати после 17 
часова. Тел. 013 834 975.
Издајем намештен двособан стан 
у центру града. Тел. 064/1771021.
Издајем једнособан намештен 
стан, дворишни, све је посебно. 
Тел.060/5805192 и 805-192
Издајем мањи локал у улици 
Гаврила Принципа 45. Тел. 
064/1443406
Издаје се стан једнособан, 
дворишни код факултета  
студентима или запосленима, 
Цена три месеца 130 €. 
Тел.060/4433753.
Издајем спрат куће са посебним 
улазом, купатило, интернет, 
кабловска и употреба кухиње, 
Станоја Главаша 37а на Војничком 
Тргу. Тел. 065/66-88-383.
Издајем дворишни стан 
(двособни). Тел. 806235
Издајем магацин 300 м², 
Подвршанска 17, има воду и 
струју. Тел. 063/8100154
Новоизграђена кућа са баштом, 
може намештена и ненамештена 
на дужи временски период у 
Потпорњу. Тел. 063/8829782.
Млађем брачном пару потребна 
празна кућа на чување и 
одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски 
период.062/1577261
Млађи брачни пар тражи старију 
особу на чување, негу доживотну 

бригу и помоћ за некретнину. 
062/1577261
Издајем магацин 300 м², 
Подвршанска 17, Вршац, има 
воду и струју. Тел. 063/8100154
Издајем собу са купатилом, чајна 
кухиња, клима, веш машина, 
засебан улаз, до улице, плин. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210
Издајем на дуже празан двособан 
стан у згради у Абрашевићевој 
улици, преко пута парка. Тел. 
064/1458015
Издајем собе на спрату куће, 
посебан улаз, купатило, употреба 
кухиње, интернет, кабловска. 
Ученицима, студентима, 
самцима. На почетку Војничког 
трга. Тел. 065/6688383
Издајем стан у приземљу куће 
у Вршцу, на брегу, најлепши 
део града. Тел. 065/8321410 и 
060/8435003

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

поклопца мотора (бубрези) и 
предњи лимени блатобран од 
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. 
Тел064/1231756.

Нове бокс вреће за тренирање 
(вишебојне), са унутрашње 
стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 
дин. Тел 064/1231756.

Полован исправан прозор 
(80х140цм) „Словенијалес“, 
очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. 
Цена 40€. Тел 064/1231756.

Скутер Piaggio Hexagon 180 
cm³, очуван, 2005. , гаражиран, 
црвене боје, ветробран, 
аутомацки мењач, мало прешао, 
тренутно нерегистрован, наслон 
за седиште, церада. Хитно! Цена 
650 €. Тел. 063/8141135.

На продају две трубе КИНГ 
(Чехословачке) Тел. 062/8010585.

На продају ловачка пушка 
боксерица кал. 12, тоз-34 као 
нова. Цена 100 €, могућ договор. 
Тел. 064/3057553.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw“Магнохром“ , комбиновани 
шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/8347047.

Продајем бенџамине висине 
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и 
061/1884071.

Продајем котао на чврсто 
гориво снаге 24 kw. Цена је 
15.000 динара. Тел. 064/1297323.

Продајем два тучана казана, 
један бакарни, фуруну и 
корито за клање свиња. Тел. 
062/8010585.

Продајем њиву на 
белоцркванском путу од 79 
ари поред ЗЗ Думбрава и 
мотокултиватор ИМТ 506 са 
прикључцима. Тел. 060/8060105.

Нов, некоришћен акумулатор 
45 kw, пећ на плин коришћена 
1 сезону, 3м³ храстовог 
дрва исечен , исцепан од 
2017. г. наслаган у шупи. Тел. 
061/2188086.

Продајем кућице за псе, мачке 
и птице, штендери за цвеће 
раних врста, жардињере, полице 
за цвеће, метална мрежица за 
кош. Тел. 064/2805720.

На продају плинске пећи и 
бојлери исправни. Тел. 013/861-
419 и 064/3892738.

Продајем шпорет струја-
плин, вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, кирби 
усисивач, храстове греде нове 
14х16х400 цм. Тел.064/2355426.

Продајем одличну 
ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/2579100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.
Тел. 060/0877131.

Чувала бих старије особе 
у замену за некретнину. Тел. 
063/8448091.

На продају класичан ТВ 
„Панасоник“ 80цм, очуван 
у функцији. Повољно. Тел. 
013/832-153.

Продајем та пећ, скоро 

нова, мало коришћена. Тел. 
060/0825724.

На продају кран-дизалица од 
виљушкара, погодна за монтажу 
на трактор. Тел. 064/1297323.

На продају шпорет (струја/ 
плин) вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, трофазни 
електромотори, кирби усисивач, 
дрвене греде 14х16х4000. Тел. 
061/1601215.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин м2.Превоз 
на адресу купца.Тел.062/37236

Продајем гвоздену ограду 
за терасу 3 м дугачку. Тел. 
065/4523337.

На продају тепих (3х2м) 3500 
дин, трокрилни орман 9500 дин, 
плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. 
Тел. 062/329812.

На продају комбиновани 
фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831901 и 
013/831-901

Продајем кућу, приколицу од 
три тоне, машину за прање веша, 
фрижидер, замрзивач, тегле од 1 
кг., ћилим, два јоргана од вуне. 
Тел. 013/283-2536.

Продајем 250 комада 
петроваранске црвене фасадне 
цигле, каблова за струју 3х2,5-
4•2,5-5•2,5, двофазне утичнице, 
трофазне утичнице и прекидачи. 
Тел. 064/4695175 и 833-524.

Повољно продајем регал, 
тросед, две фотеље и сто. Све је 
очувано. Тел. 063/81-11-948.

Математика, крајње је време 
за припреме факултет средња 
школа ако желиш да успеш 
сигурно. Тел. 013/2839461.

Продајем 1 брзинац, 2 пони 
бицикла, 5,5 ланаца земље 
„Јарак“, 4 стола за кафић 
(метални), разну одећу. Тел. 013-
832-536.

Повољно продајем шпорет 
на дрва „смедеревац“ деветку, 
коришћен само годину дана. Тел. 
062- 1510340.

Култиватор ИМТ 507, мало 
коришћен, пумпу за воду вуче са 
15 м дубине, круњач за кукуруз 
са два улаза и додатком за 
силажу. Тел. 065/8806652

Продајем комерцијални 
пчелињак од 50 дб кошница са 
свом опремом. Тел. 061/3175360.

На продају тв пријемник, 
француски лежај, двосед, тросед, 
фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични 
радијатор, тепих, бојлер“Тики“, 
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/8696371.

Котао за централно грејање 
на гас 24 kw. Продајем повољно, 
исправне. Тел. 063/482418 и 
013/861-419.

На продају буишилица „Томос“ 
за бушење рупа у воћњаку и за 
лозу. Тел. 064/3208414.

Продајем чаробну пећ на дрва 
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел. 
060/3805110

Продајем два фикуса, две 
шефлере и два Адама. Тел. 
068/5221329.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

kuhinja@hotelsrbija.rs 
или  телефон: 
066 / 8076220, 

особа за контакт: 
Дејан.
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Продајем „Тонет“ столица 6 
ком. у добром стању. Тел. 060/ 
8435097.

На продају та пећ 6 kw, 
електрично тоцило,шиваћу 
машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну 
компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/4250200.

Продајем књиге разних 
издавча 100 комада цена 100 
динара комад. Тел. 061/1338946.

Продајем моторну черупаљку 
за пилиће, шурилицу, левкове 
за клање, и појилицу за воду 
велику. Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за 
децу или старије особе. Могуић 
сваки договор. Тел. 060/3333470.

Кошење и одржавање 
травнатих површина тримером, 
као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем 
и високом травом са тримером 
или мотокултиватором. Тел. 
064/1955269.

Продајем камп приколицу 
Адриа, исправну, комплетно 
опремљену, регистровану 
до новембра 2019. Тел. 064/ 
0108921.

Продајем две тепих стазе, 
израда „Антре“, са мотивима 
„Вршца“, гроздови и натпис 
„Вршац“, дужина 3 метра и 
ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана 
Немање 6, стан 23 или телефон 
2837-179.

Продајем електровиљушкар 
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.

Продајем дугу крзнену бунду, 
мало ношена, очувана са 
великом крагном, браон боја бр. 
44, цена 8.000. Тел. 064/2805862 и 
013/837-631.

Продаје се стега за металне 
цеви за скеле, за грађевинаре, 
цена 250 дин. комад. Тел. 
013/837-631 и 024-2805862.

На продају ел. бојлер, тв 
полица, тв пријемник, тросед, 
двосед, фотеља, плинска пећ 
„Алфа“, плинска зидна грејалица, 
електрични радијатор, „Тики“ 
бојлер. Тел. 069/8696371.

Продајем тепих вунени 2,5х1,5 
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8, 
тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/8696371.

Продајем плаву колпасан 
гарнитуру за купатило, када, 
лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 
060/8435003.

Продајем кавез за коке носиље 
10 ком. Тел. 065/2579100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 
нову (400 €), само уз дозволу, 
кожну угаону гарнитуру, 
микроталасна супер стање. Тел. 
064/3858314.

Купујем старе часописе 
„Булевар“ од 1990 до 2002. 
године. Тел. 065/8838634.

Продајем масажер за цело тело 
лежећи, купљен децембра, под 
гаранцијом, и масажер за ноге 
под гаранцијом. Тел.013/831-560 
и 061/6806244.

Продајем виноград и 
култиватор 56 Тел. 063/7306041.

На продају кауч класичан, 
добро очуван и витрина из два 
дела по дужини, очувана. Тел. 
837-631 и 064/2805862.

Продајем мотокултиватор 
Хонда 6,5 кс, са точковима 
и новом фрезом. Генерално 
сређен. Тел. 060/0330746.

Продајем дечији креветац са 
душеком „беби макс“ за дете до 6 
година, већи дечји пони бицикл, 
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 
806-527.

Продајем тример Villager 
BC 750 CS, бицикл Capriolo 
Metropolis, телевизор Sony 70 
цм. Тел. 064/5264980.

На продају  земља, (4 ланца) 
два хектара, у комаду. Преко 
од белог моста, код крста. Тел. 
061/1738628 и 2830-795.

На продају мешаона за сточну 
храну, черупаљка, бојлер за 

шурење пилића. Тел. 2830-795 и 
061/6975441.

Продајем цртеже за дечију 
собу (без рама), димензије 
22,9х30,5 . Тел.064/2286449.

Кошење дворишта, воћњака 
тримером и крчење тешко 
зараслих плацева са дрвенастим 
растињем и високом травом 
тримером и моторном тестером. 
Тел. 064/1955269.

Бринула би о старијој особи. 
Тел. 064/2880347.

На продају ловачка пушка ЦЗ 
Застава 12-ка у одличном стању, 
није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, 
таблет, ваздушну пушку... Тел. 
064/1955269.

Продајем тример за траву 
165 kw, двотактни, акваријум 
са прибором 300л и осовину са 
главчинама са два гибња. Тел. 
013/833-494.

Продајем нов пони бицикл. 
Цена 10.000 дин и још 3 половна 
бицикла. Тел. 061/2941161.

Продајем: кауч, витрину, 
плакар, сто, столице, Тики 
бојлер. Тел. 063/287949

На продају угаона гарнитура 
врло повољно, бојлер на струју, 
шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/2805881.

На продају пиштољ  ТТ  7,62 и 
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел. 
066/9520727.

На продају цистерна за осоку 
цистерна са пумпом и круњач 
и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/9520727.

На продају дизел мотор ЛДА 
450-12 кц, нов , мотокултиватор 
МИО стандард, комбинирка 
Миостандард. Тел. 066/9520727

На продају ауто приколица 
од поцинкованг лима, 
моторна леђна прскалица. Тел. 
062/8804049.

На продају мотокултиватор 
ИМТ 506 SXи сетвоспремач 
2,9м., ауто гаража лимена. Тел. 
066/9520727

На продају абрихтер и 
циркулар , стаклене тегле 1кг, 
круњач и пркрупач Лифам. Тел. 
066/9520727.

На продају моторна косачица, 
електрична косилица, ауто 
приколица, моторна леђна 
прскалица. Тел. 066/9520727

На продају тучани казан 
и корито за клање свиња 
, траклене тегле 1 кг. Тел. 
066/9520727

На продају ловачки карабин 
3006- nox и 223 – rem ново, само 
уз дозволу.Тел. 066/9520727.

Продајем велика собна 
врата (старинска) са стаклом 
димензија 250х150 (2х75) и 
240х140 (70х2). Тел. 061/1125698.

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал), са пумпом 
и експанзионом посудом, 
коришћен 2 године. Повољно. 
Тел. 063/257647

Плински бојлер, пећи, решое, 
плинске шпорете сервисирам 
и поправљам повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

Купујем Олтову сејалицу за 
кукуруз механичку и прскалицу 
за ратарство. Тел. 063/1820521

На продају три капије гвоздене 
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна. 
Тел. 013/404-507

На продају кошнице са 
пчелама. Цена по договору. Тел. 
013/805-074

Чувала би и одржавала кућу у 
околини Пландишта, или старије 
особе ради становања. Тел. 
062/8727204

Повољно продајем етажни 
котао на дрва са пумпом 
и експанзионом посудом 
кориштен само две грејне 
сезоне. Тел. 062/255119

Ел. бојлер 80 л, плинска пећ 
Алфа, плинска пећ Иком. Тел. 
065/8454503

Продајем монитор за 
компјутер, тв vivax,  твvox, сто 
за телевизор, стону лампу. Тел. 
060/0833293

На продају замрзивач Горење 

400л., замрзивач Ободин 310 л. 
Тел. 066/9520727.

Немачки језик, часови у 
Београду. Ради се по уџбенику 
Делфин (Хубер) или по другом 
уџбенику. Цена двочаса (2х45 
мин) је 1200 динара. Тел. 
062/1760629

Продајем камен темељац, 
ручну справу за садњу купуса, 
пластично буре од 200 л. мушки 
бицикл, два плуга (једнобразни 
и двобразни) Тел. 064/1830018

Продајем мајице памучне у 
разним бојама,женске и дечје 
као и дечје и мушке пиџаме. Тел. 
064/1830018

Поклањам женку мешанца 
немачког птичара стару 3 године, 
стерилисану, вакцинисану, 
чиповану. Тел. 060/7342609

Купујем ратарску прскалицу.
Тел. 063/1820521

Продајем кућице за 
псе, мачке, птице, разне 
жардињере за цвеће, тендере, 
металну мрежицу за кош. Тел. 
064/9912221

Продајем чаробну пећ, регале, 
плинске пећи, прекрупар, 
замрзивач, фрижидер, бутан 
боцу са решоом, плинско 
електрични шпорет, корито и 
казан за топљење масти. Тел 
064/6585499.

Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw 
и два колор телевизора екран 
55. Тел. 064/1284698.

Каталог Вилерови гоблени у 
боји добро очуван, комплетна 
основа „Тајне вечере“ , 
„Лавинија“ , „Пастирска идила“, 
„Мона Лиза“, радна свеска за рад, 
већа количина конца у разним 
бојама, сталак за рад при изради 
гоблена и други прибор за ручне 
радове. Тел. 830-077 

Купујем тример за кошење 
траве. Тел. 066/8204221

Купујем очувану кухињу 
(горње и доње делове), плакар 
за предсобље, шпорет (струје, 

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове талпе 

природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, 

нов неодпакован, пумпа за 
воду. Цена по договору. Тел. 
066/411496

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

Продајем два женска бицикла, 
краљицу пећ, роштиљ на струју. 
Тел. 064/1685894

Продајем тегле од 1 кг, пећ на 
нафту (погодна за викендице),  
роштиљ на ћумур нов. Тел. 
062/420665 

Продајем вунени тепих 
2,50х1,50 м, тепих 2,00х1,50 
м, стазу 250х80 цм, плинску 
пећ Алфа зидну грејалицу, 
електрични радијатор, Тики 
бојлер, бојлер 80л, писаћи сто, 
шиваћу маину. Тел. 069/8696371

Продајем дечју формулу, 
дечје јакне величине 8,10 и 6, 
тексас јакну величине Л. Тел. 
069/8696371

Продајем трпезаријску 
витрину, брачни кревет и 
циркулар. Тел. 060/6607961

Продајем ловачке пушке ТОЗ-
34 Е боксерице, 12 кал. Цеви 
тврдо хромиране, карабин 30-
06, 2 обарача, оптика 6х42 досач 
оптике „Швенк“. Само уз дозволу. 
Тел. 064/2717088

На продају инкубатор за 
1.000 јаја, бетонски сталак за 
сунцобран, алуминијумске 
цеви за наводњавање, кавез за 
коке носиље за 24 комада. Тел. 
064/9912221

Продајем Симпо сет (сто са 
шест столица). Повољно. Тел. 
064/4486655

На продају електромотори, 
вертикални замрзивач, 
кирби усисивач, компјутер са 
монитором. Тел. 064/2355436.

На продају 5 ¾ ланца земље 
200 метара од Влајковца и 200 
метара од канала ДТД цена по 
договору. Тел. 063/7199076

Продајем етажни котао на 

дрва (Центрометал) са пумпом 
и експанзионом посудом, 
коришћен 2 године. Повољно. 
Тел: 063/257647.

Продајем две та  пећи у 
солидном стању. Купујем старе 
ручне и џепне сатове. Тел. 
063/1687471

Продајем сејалицу за жито, 
запрежна преправљена за 
трактор 18 реди. Тел 065/2579100

Продајем дводелну судоперу, 
комбиновани креденац, 
трпезаријски креденац, мали 
прозор  сашалоном и стаклом, 
тв сточић, лустер са пет кугли, 
тепих 3х2м. Тел. 061/1844316

Продајем кожну канцеларијску 
фотељу, 2 писаћа стола, 
тапацирану клупу и дечји 
креветац. Тел. 064/3049145 и 
832-867.

Продајем замрзивач, 
фрижидер, електричну шиваћу 
машину. Тел. 827-367.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ 
кровни прозор немачки 
са рамом Velukx прозор 
вакумирано стакло1х 120. Tel. 
061/2188086

Аутомат за развијање 
интраоралних рентгенских 
снимака раз.стоматолошки 
материјал. Тел. 061/2188086

Издајем казан за печење 
ракије, довозим га на вашу 
адресу. Тел 062/502437

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер 
Тики 5 и 8 л,  високомонтажни 
по цени 20 €, судопера дводелна 
ростфрај само корито, цена 
2.000 дин. Тел. 063/1077271.

Купујем дечји креветац. Тел 
064/3892738

Купујем аутоседиште за дете 
до 5 година и подметач за дете 
до 12 година. Тел. 064/3892738

Продајем апарат за варење, 
професионални. Тел. 069/797606

Продајем две 
термоакумулиационе пећи од 
седам и пет киловата, фрижидер, 
женски бицикл, казан за котао,  
котао и карлицу за свињокољ, 
шиваћу машину кабинет Багат 
Ана, дрвена собна једнокрилна 
врата са ракастолом и дрвени 
дупли прозор са ракастолом. Тел 
834-549.

Купујем аутоседиште до пет 
година. Тел. 063/482418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 
година. Тел. 063/482418.

Продајем собну витрину, кауч, 
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, 
вунене јоргане, кухињску 
витрину. Тел. 064/3906276

Пружан услуге пеглања на сат. 
Тел. 061/2059900.

Продајем кајле идеалне за 
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. 
Тел. 063/8420246

Продајем креветац са 
душеком, дечија колица, дечjу 
столицу за храњење, украсне 
оградице за креветац, клуб сто. 
Teл. 060/6262984.и 064/9158835

Продајем двосед браон боје, 
плиш, цена 4.000 дин и каду за 
купатило стакло-пластика цена 
4.000дин.Тел. 060/7401210

Продајем ручни фрижидер 
28 л, стаклени балони за ракију, 
машину за млевење меса, 
машину за млевење ораха, малу 
машину за млевење парадајза, 
пластичну бурад за ракију. Тел. 
064/3906276.

На продају тостер, миксер, 
грил, ел.роштиљ равна плпча, 
електрична месорезница, све 
је ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 ком.
Тел. 064/2906053

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/0833293

Продајем машину за шивење 
исправну Necchi, тепих велики 

очуван, фотељу на расклапање, 
велики трпезаријски сто, 6 
столица, велику каду. Тел. 
065/83192255 

Кварцна грејалица 2400w нова 
1500, 3 кауча пресвучена по 
2000, казан за маст с фуруном 
спорет Алфа план 70 на дрва 
10.000. Тел. 063/7722120

На продају тросед, три 
фотеље, табуре, клуб сточић, 
фрижидер. Цена по договору. 
Тел. 064/6610072.

На продају две трубе 
„Кинг“Чехословачке. Тел. 
064/3962064

На проадју један бакарни и 
два тучана казана, нова, фуруна 
и корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064.

Правим (месим) ситне колаче 
и домаћу супу по наруџбини 
од домаћих јаја у Малом Жаму. 
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и 
060/4441538.

Продајем бојлер од 10 литара. 
Тел. 064/2582696и 807-585

Продајем два стилска 
трпезаријска ормара. Повољно. 
Тел. 060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  2 пећи од 
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни 
мањи дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица за 
свињокољ, старији женски 
бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, четвороделни, 
дужине 4 м, очуван, беле боје. 
Цена 100 евра. Тел. 066/41- 59-59. 

Грађевински пословиповољно 
и квалитетно (кровне 
конструкције, бетонажа, 
малтерисање, фасада, стиропор) 
Тел. 061/2342612

Продајем повољно исправну 
веш машину Горење WT63090 
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел. 
064/8956970.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде свеукупне 
ширине 3,70 м и висине 2,65 м 
цена 25.000. Тел. 064/3392633

Продајем судоперу, сто и 
столице. Тел. 064/2262883

Продајем пржионицу кафе са 
комплетном опремом, гвоздену 
ограду за терасу 3м. Тел. 
065/4523337.

На продају собна грејалица на 
точкиће, цена по договору. Тел. 
063/485418 и 013/861419

Продајем малокалибарску 
пушку. Тел. 064/3511952Продајем 
плински бојлер, 3 плинске пећи, 
2 кварцне грејалице, тики 
бојлер, пвц бурад за купус, дечји 
креветац. Тел. 060/8435003

Продајем стеге за цеви за 
скелу. Тел. 837-631Продајем 
дрвену столарију у одличном 
стању, собна врата, прозорре 
са ролетнама, храстову 
трокрилне капије 2 комада. Тел. 
060/0873863.

Продајем електрични бојлер 
80 литара, тики бојлер и 
плински бојлер, све исправно. 
Тел. 013/401-210,060/7401210 и 
060/1671519

Храстова врата 180х220, пећ 
на дрва новија краљица, бојлер 
Металац димензије 125х35 две 
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски, 
кухињу Марлес, храстову 
трпезарију(комода, витрина, сто, 
столице), храст гарнитур тросед, 
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-
586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 
3.000, дводелну витрину 
4.000, фотељу 1.000 динара и 
комбиновану машину м-8 МИО-
Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673 
и 807-793

Продајем замрзивач, фотељу 
на расклапање, машину Сингер. 
Тел. 063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца стар. 
Имам рачун цена 15.000дин. Тел. 
064/1319128.

Продајем зимске гуме са 
фелнама – Тигар 165-70 Р14. Тел. 
061/1132661

Продајем делове за веш 
машину Горење стари тип, 
делове од аута Опел Аскона 
и плински бојлер нов.. 
Тел.063/8100154 и 065/8806204.. 

Продајем петоделни регал, 
тросед, двосед, фотељу, кауч, два 
ормана. Тел. 064/1196670 после 
18 ч.

Продајем санке, изузетан 
квалитет, велика носивост, 
демонтажни наслон за најмлађе, 
црвене, плаве, зелене. Тел. 
065/5293602.

На продају „масажер за ноге“ 
под гаранцијом, Вршац. Тел. 
013/831560 и 061/6806244.

Продајем скутер марке“ Piagio“, 
гуске, плац у Жаму-Кента и стару 
амбалажу флаше од пива и вина. 
Тел. 061/2353023

Бицикл мушки, ауто 
приколицу, светларник 2,50х1,40 
м, улазна врата дим 2,00х1,30м. 
Тел. 064/4256130

Продајем балконска врата 
210х140 цм са вакум стаклима. 
Тел. 063/8769824

Потребна жена за чување деце 
и помоћ у кући, са искуством. 
Тел. 064/1301949

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер потисни, 
Томос преносна пумпа за воду. 
Тел. 060/8435003.

Продајем две машине за 
веш „Горење“ у перфектном 
стању и машину за сушење Еи 
Ниш исправну. Повољно. Тел. 
061/3071085

Продајем тучану пећ, веће 
Алфа плинске пећи, ципеле 
кожне бр.42, патике Адидас 
стабил, патике најк ваздушни 
ђон, све је ново. Тел. 064/3906276

Повољно изводимо све 
грађевинске радове и 
адаптације кућа и станова. Тел. 
061/2423071

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем шкоду фабиу 1.2, 
2007, бензин-гас, регистрована 
до 04. 2020., атестирана до 04. 
2021. прешла 137.000 км. Тел. 
063/8548048 после 17 часова.

Продајем тјоту Јарис 2003. 
годиште. Цена по договору. Тел. 
064/2438950.

Т-12 мотор на продају, 
исправан у возном стању. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Продајем гранд сеник 
1,9 дизел, 2005. годиште, 
еуро4, странац, у одличном 
стању. Хитно и повољно. Тел. 
069/797606

На продајем Рено Лагуна2003, 
2,0 турбо бензин, урађен велики 
и мали сервис Регистрован до 
јула 2020. год, Тел. 064/5672185

Купујем Опел Корсу, 
регистровану, у добром стању, 
без улагања. Тел. 063/482418

Продајем зимске гуме са 
фелнама 5 комада, 13х165х70 
повољно. Тел.063/482418 и 
064/3892738.

На продају Голф 2, дизел, 1988. 
годиште, у одличном стању. Тел. 
063/304163

Купујем „Заставу“ 10 или 
„Заставу“ 500Л, очувану. Тел. 
064/3892738

Купујем Фијат Пунто, очуван, у 
добром стању, без улагања. Тел. 
063/482418

Купујем Опел Астру у добром 
стању, очувану. Тел. 013/861-419 
и 063/482418

Купујем мању исправну камп 
приколицу. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

За продају Опел Астра класик 
1,4 Б TVINPORT, 2008 годиште, 
у возном стању,може замена 
за мањи ауто- договор. Тел 
061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 
49 кубика, нове гуме, 2000 
годиште, регистрован за двоје, 
може замена за ауто (доплата, 
договор). Тел. 061/3071085

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

На то министар, председник, 
Коломан Тиса, примети да не зна 
пута ни начина, којим би се данас, 
под промењеним приликама, 
подарила вароши упитна 
повластица, односно наслов. 
- Приликом гласања одбијен 
је предлог Стојачковићев. Но 
Вршац ипак зато носи наслов 
слоб. краљ. вароши и према 
нaјвишим властима, јер се њиме, 
без ичијег приговора, служи већ 
од 1861. године.

Од године 1876. варош је 
често и разноврсно покушавала, 
да поврати изгубљени 
првостепени судбени сто, но 
свагда узаман. 12. октобра 
1886. муниципални одбор 
поново је закључио, обратити 
се петицијом у овој ствари на 
министарство правосуђа, а 
од каквог ће успеха бити овај 
последњи покушај, показаће 
будућност.

Вредно је да се спомене, шта 
је све учињено ове периоде 
да се исуши “Велики” и “Мали 
пит”. Године 1871. обустављен 
је рад у оба рита, а 1872. 
поново је отпочет.Пошто је 
скоро кроз 3 године на 4000 
ланаца најплодније земље 
стајало под водом, год. 1873. 
представништво, уверено 
будући, да је ритско земљиште 
најобилнији извор доходка 
варошких, узело је ову ствар 
поново озбиљно предасе. У 
ту цељ варош се придружила 
1871. основном “друштву за 
регуловањe Тамиш -Бегеја”, но 
набрзо се уверила, да одoвуд 
нема спаса њезином риту, већ 
да си сама мора помоћи. Год. 
1873. поправљени су и повећани 
ритски бедеми и позајмљен је од 
Александра Фехера у Павлишу 
1872. набављени холандски 
шмрк на точак, којим се успешно 

црпело. Још исте године купљена 
је једна 18 палаца у пречнику 
центрифугална и парна машина 
од 40 коњских снага 1). Год. 1878. 
сазидана је уз овај шмрк кућа за 
чувара машине, а 1880. и магацин 
за угљен.

У половини седамдесетих 
година настао беше застој и у 
овој ствари. Но од 1880. опет 
се у ритовима  јако радило . 
Год. 1880. и 1881. ископан је у 

великом риту од прилике 4500 
хвати дуг “средњи прокоп”, а 
североисточно и југоисточно, 
около 3400 ланаца ораће земље, 
којом протиче овај средњи 
прокоп, саграђени су прокопи-
осамници и долме, пред којима 
се налази 1600 ланаца ливада 
као резервоар. Год. 1885., на 
земљишту испред средњег 

прокопа, пречишћени су јаркови 
у свим колонама. Осим тога 1880. 
подигнуто је 16 мостова преко 
прокопа у великом питу, а 1881, 
засађене су врбе и на долама-
осамницама, онако као још 1873. 
на павлишкој заштитној долми 2).

Кад су се оно год. 1879. августа 
6. бавили у Вршцу иноземски 
стручњаци, који су били позвати 
у Угарску, да испитају заштитне 
грађевине против воде, 
предадоше им интересенти 
алибунарског рита, на 
заузимање закупника павлишког 
спахилука, Александра 
Фехера, меморандум, у ком 
су препоручивали правац на 
Паланку као најцелоисходнији 
и најпробитачнији ради 
одводњавања. 2).

Год. 1882. варош је сама 
демонстровала за “карашки 
пројект”. У главној седници 
муниципалног одбора од 5. 
Фебруара и. г. предлагао је Јулије 
Фриш, да се проучи план у Бечу 
настањеног хидротехничара 
мајора Јована Стефановића 
Виловског односно регулисања 
јужноугарских вода.Услед тога је 
из седнице од 4. априла изаслат 
један акциони одбор, који ће 
позвати Стефановића  да држи 
односно предавање, на које ће 
се позвати све заинтресоване 
личности из јужне Угарске. 
Стефановић је 7. маја одржао своје 
предавање у дворани варошке 
куће, а затим је пропутован 
предео све до Паланке. 
Предавање Стефановићево 
варош је штампала на немачком 
и мађарском језику. Крајем 1882. 
државни мерници обавили су 
некоја бушења између Вршца и 
Караша, но више се ништа није 
учинило ради остварења овог 
пројекта 4).
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3) “Werschetzer Gebirgabote”, год - 1865. бр. 35
4) Записник и “Gebirgsbote”

XXIII  ОДЕЉАК 
1871-1886.

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Вршац постаје муниципалним градом и седиштем првостепеног судбеног стола. - Његово Величанство 

краљ Фрања Јосиф у Вршцу. - Вршац да  постане главним местом у жупанији. - Одводњавање рита. 
- Живот  црквених општина. - Школа. - Друштвени, умни и задругарски живот.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 95, 2. НОВЕМБАР 1982.

ОРУЖЈЕ КАКВО ЈЕ НЕКАД 
БИЛО

Још једна изложбена поставка коју свакако 
вреди погледати. Реч је о приказу оружја из збирке 
из вршачког Народног музеја, у просторијама 
ове културне институције стогодишње историје 
постојања и рада. Биће отворена до 17. новембра, 
када ће  ванредно занимљиви предмети - уместо да се 
овековече сталном поставком, што заслужују – бити 
поново препуштени тами, влажности и хладноћи 
депоа. Уосталом, све овогодишње музејске изложбе, 

дате у широкој лепези истинског богатства вредних 
предмета, завређују да негде имају своја стална 
одељења, тематске поставке... - На жалост у Вршцу се 
нема ни снаге ни воље за тако нешто - каже управница 
Музеја мр Гордана Милетић, подсећајући да ова 
значајна  институција чува  у својим депоима, изван 
додира публике (изузимајући повремене тематске 
поставке) чак 250 хиљада предмета. Истовремено, 
неки југословенски музеји, далеко мањих фондова, 
остављају утисак далеко већег богатства, јер имају 
одговарајући простор и заслужено настојање своје 
средине да фондови буду пред лицем публике.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 95, 2. НОВЕМБАР 1982

ИСТОРИЈА КАО МУЧИТЕЉИЦА 
ЖИВОТА

Вреди видети и чути најновији озбиљно-фарсични 
позоришни“производ“ Миледина Шеварлића (писца) и 
Бранислава Мићуновића (редитеља) на сцени „Стерије“.

 Комад се - у извођењу зналачки мотивисаног, ојачаног 
и у добром смислу колективно дисциплинованог 
ансамбла – држи наглашено историјског, срцепарајућег 

и лако препознатљивог наслова „Пропаст царства 
српског“, управо због унутрашње сигурности да зна и 
да значи више од тога.

Тако је и у „унутрашњости“ текста, чије је разуђене, 
асоцијативне, вишезначне линије млади редитељ 
Мићуновић обложио сценском и музичком фреском 
сентименталног  доживљавања (српске) историје: њене 
предтурске блиставости, па мученичке  и светачке 
пропасти под дивљим османлијама.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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АЛЗАШКА ПИТА 
СА ПЕЧУРКАМА

КУЛИН КУВАР

ПАЛАЧИНКЕ 
СА ШВАПСКИМ СИРОМ

НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Науљити велики плех од рерне и ставити 
на 200°Ц, да се уље добро загреје. Умутити састојке за 
палачинке и смесу равномерно разлити по плеху, на врело 
уље. По средини, у дужину плеха, посути исецкан першун 
и маслине исечене на колутове. Пећи 10-ак минута, да 
палачинка добије златну боју. Прохлађену палачинку 
исећи на траке и сваку нафиловати швапским сиром и 
исецканом пршутом. Уролати и сећи на колутове. 

КАРФИОЛ 
СА КАЈМАКОМ    

ДЕКОРАТИВНИ 
ПУЊЕНИ ЛУК  

НАМИРНИЦЕ:

8 главица љубичастог 
лука 
50 г маргарина
160 г пшенице белије
50 г младог кајмака 
1 дл киселе павлаке
паприка
со, бибер  
першун

НАМИРНИЦЕ:

За тесто:
250 г брашна
125 г путера
1 жуманце
1 кашика киселе павлаке
1 кашичица соли
За фил:
400 г печурака
150 г качкаваља
150 г шунке
2 јаја
1,5 дл киселе павлаке
1,5 дл слатке павлаке
со, бибер, оригано, 
першун

НАМИРНИЦЕ:
  

500 г карфиола
500 г брокола
4 јаја
100 г киселе 
павлаке
200 г златарског 
сира
150 г кајмака
20 мл уља
першун 
со

ПРИПРЕМА: ПРИПРЕМА: Карфиол и 
броколе поделити на цветове и обарити у сланој 
води. Готово поврће добро оцедити. Додати 
павлаку и виљушком уситњен сир, па све 
добро помешати. Смесу преручити у науљену 
ватросталну чинију и прелити размућеним 
јајима. Преко распоредити кајмак. Пећи око 
пола сата у рерни загрејаној на 200°Ц.

ПРИПРЕМА: Лук очистити, засећи 
нешто више при врху и корену главице 
и ставити у врелу воду, да се одвоје 
прстенови. Главице оцедити. У посуду 
ставити маргарин, млади кајмак, киселу 
павлаку, со, бибер, насецкан першунов 
лист, сецкану паприку и скувану и оцеђену 
пшеницу белију. Добро измешати и 
пунити главице лука. Украсити першуном 
и запећи у рерни.

ПРИПРЕМА:  За тесто помешати брашно и путер, па 
додати остале састојке и умесити тесто. Одмах га развити у 
плех пречника 24 цм и оставити најмање 2 сата у фрижидеру. За 
фил пропржити исецкане печурке, додати со, бибер и оригано. 
На тесто прво поређати качкаваљ исечен на листове, па шунку 
исечену на тракице, затим печурке и преко њих исецкан першун. 
Умутити јаја и обе павлаке, мало посолити, побиберити, па 
прелити питу. Пећи у загрејаној рерни на 220°Ц.

3 јајета 
3 дл млека 
9 кашика брашна 
прстохват соли
Остало:

швапски сир
пршута
мало исецканог свежег 
першуна
црне маслине
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Центар Миленијум, гледалаца 600, судије: 
Јевтовић, Весковић, Ћалић (БГ)

ВРШАЦ: Милошевић 5, Димић 7 (7 ск, 9 ас), Дукић, 
Ћирковић 17, Перишић, Аџић 11, Грушановић 17 (5 
ас), Мајсторовић, Газибеговић, Савовић 2 (8 ск, 9 ас), 
Ђурић 2, Вранеш 9.

ВОЈВОДИНА: Радуловић 9 (6 ас), Симовић 16 
(8 ск), Пејовић 3, Асановић 2, Дамјановић 3, Агоч 
4, Лобарев 15 (4 ас), Мандић, Латифагић 9 (4 ск), 
Шрајер, Живковић, Зарић 3 (5 ск).

Вршчани су у исцрпљујућој и до задњег минута 
неизвесној борби славили важан тријумф у 
војвођанском дербију којим су увећали шансе за 
пласман у Суперлигу. Пут ка победи трасиран је 
још у првој четвртини када су изабраници тренера 
Дарка Костића створили двоцифрену предност, 
агресивном одбраном збунили Новосађане а 
преко шутерски надахнутих Ћирковића и Аџића 
повели са 17:2. Међутим, пут до бодова био је још 

увек далек.Тренер Војводине Соцек је у читавом 
првомпериоду тражио петорку која би била кадра 
да се супротстави разгоропађеном домаћину, 
и у томе је успео у другој четвртини, када су 
Новосађани серијом од 8 узастопних поена успели 
да смање заостатак на свега 6 разлике (33:27). 
На тај начин најављен је жесток окршај у другом 
полувремену када су ударне игле гостију постали 
Лобарев, који је подесио нишанске справе, и бивши 
играч Вршца Симовић, чија је ефектна реализација 
сарадње са Радуловићем стварала велики проблем 
Вршчанима у рекету. Ипак, тренер Костић је на 
овом мечу имао још два адута, Грушановића који је 
имао широки спектар нападачких идеја и Вранеша 
који језаблистао у последњем периоду.Кључне 
поене на мечу постигао је капитен Вршца Савовић, 
када је лукаво украо лопту Лобареву и закуцао за 
недостижних 69:64.

Б.Ј.

ВРШАЦ УБЕДЉИВО ПОВЕО, АЛИ ЈЕ УТАКМИЦА РЕШЕНА ТЕК У САМОМ ФИНИШУ

СЛАВЉЕ ВРШЧАНА У ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕРБИЈУ
ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 70:64 (23:8, 16:23, 16:18, 15:15)

КО Ш А Р К А
ДУГА ОПРАВДАЛА УЛОГУ ФАВОРИТА

ВРШЧАНКЕ БЕЗ ПРАВОГ РИТМА
ВРШАЦ – ДУГА 40:69 (10:16, 6:12, 15:22, 9:19)

Центар Миленијум, гледалаца 150, судије: Марчетић (БГ), 
Ракић (НС)

ВРШАЦ: Стаменковић 5, Стјепановић, Керкез 13 (9 ск), 
Веригић 4 (4 ск), Бабић, Јовановић 2 (4 ск), Цера 2, Милетић 12 
(7 ск, 5 ас), Крстајић 2 (5 ск), Ковачевић.

ДУГА: Матић 17 (9 ск), Трипковић 3 (4 ск), Продановић 
2, Витомир 6 (5 ск), Степановић 17 (9 ск, 4 ас), Петровић, 
Ђукановић 4 (4 ск, 5 ас), Бијић 5 (8 ск), Милинковић 6, 
Вукашиновић 2 (4 ск), Марковић, Илић.

Кошаркашице Вршца нису успеле да направе изненађење 
у 11. колу Друге лиге Србије и морале су да честитају гошћама 
из Шапца на убедљивој победи. Екипа тренера Мирослава 
Кањевца није успела да нађе начина да заустави расположен 
и тандем Дуге Матић – Степановић чији је учинак био 
окосница тријумфа. Вршчанке су само на моменте успевале да 
парирају квалитетнијем ривалу, али су поред инфериорности 
у најважнијим статистичким параметрима, шуту и скоку, 
направиле превише техничких грешака тако да нису успеле 
да избегну убедљив пораз. У тиму Вршцу најбољи учинак 
имале су биле капитен Милана Керкез и организатор игре 
Ана Милетић, док су у екипи Дуге највише показале Анђелија 
Матић и Рената Степановић. У наредном колу Вршчанке 
гостују у Србобрану.

Протеклог викенда у атлетској дворани у Београду 
одржано је првенство Србије за старије јуниоре (У20) на 
ком су наступили и атлетичари Вршачког атлетског клуба 
1926.

Алексеј Федор Павков је у трци на 400м освојио златну 
медаљу и титулу првака Србије. Павков је трку истрчао за 
51,54 сек.

- Веома сам задовољан трком и временом који сам 
постигао. Ово је одличан почетак сезоне за мене и драго ми 
је што сам овај део сезоне завршио са златоном медаљом – 
изјавио је Павков.

Другог дана такмичења Павков је наступио у трци на 
200м и заузео 4. место са времном 23,52 сек.

Вршачки атлетски клуб 1926 на Првенству Србије 
представљао је и Дарко Илић који је наступао у трци на 
60м. У квалификационој трци Илић је трчао са временом 
7,69сек чиме је поставио нови лични рекорд.

- Континуитет који Павков има на такмичењима је за сваку 
похвалу. Годинама је у врху и даље желимо да напредујемо 
и да се такмичимо. Свакако, све ово долази као резултат 
квалитетног и преданог рада у Вршачком атлетском клубу 
1926 – рекао је Ален Ризвић, тренер Вршачког атлетског 
клуба 1926.

Велики рад и труд како тренера а тако и наших свих 
такмичара свакако да мора да да и озбиљне резултате. Ово 
није велики успех само за Вршачки атлетски клуб 1926 већ 
и за Град Вршац – додао је Ненад Хабибовић председник 
ВАК1926. Павков са тренером Ризвићем

АТЛ Е Т И К А

ПАВКОВ ШАМПИОН СРБИЈЕ

Ф
ото: М

. Ж
ивковић

Заслужена радост: Немања Милошевић

ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У УЖИЦУ

ВЕЛИКИ КОРАК БАНАТА КА ВРХУ
УЖИЦЕ – БАНАТ 1:3 (26:28, 11:25, 25:22, 16:25)

Одбојкаши Баната остварили су важну победу у Ужицу и од 
врха табеле дели их само једна победа. Изабраници тренера 
Игора Сантрача трасирали су тријумф одличном игром у 
прва два сета и нису противнику дозволили да се врати у 
меч упркос томе што је освојио трећи сет. У четвртом је, као и 
највећем делу мечу, постојао практично само један тим, Банат 
је сигурном игром убедљиво добио завршни сет и освојио сва 
три бода у Великом парку. У наредном колу Вршчани поново 
гостују, овог пута путују у Прокупље, где их чека претпоследњи 
тим на табели, Топличанин.

Резултати 10. Кола
Ужице - Банат   1 : 3
Баваниште – Топличанин   1 : 3
Футог - Борац   1 : 3
Дубочица – К.Митровица  3 : 1
Карађорђе - Лозница  3 : 1

1.Борац 10 9 1 26
2.Карађорђе 10 9 1 26
3.Банат 10 8 2 24
4.Дубочица 10 8 2 23
5.К.Митровица 10 5 5 15
6.Футог 10 3 7 9
7.Ужице 10 3 7 8
8.Лозница 10 2 8 8
9.Топличанин 10 2 8 6
10.Баваниште 10 1 9 5

ОД Б О Ј К А

МЕДАЉЕ ЗА УЉМАНСКЕ 
СТРЕЛЦЕ НА ПРВЕНСТВУ 

ВОЈВОДИНЕ
У недељу 26.01.2020. у Новом Саду је одржано Првенство 

Војводине “А” програм. Милица Јовановић у категорији 
јуниорки освојила је 3. место пушком

Екипа јуниорки у  саставу Јовановић Милица, Јованчов 
Јелена и Илин Милица је освојила 3. место

Милица Јовановић у категорији сениорки је освојила 3. 
место у дисциплини ваздушна пушка.

Екипа сениорки у  саставу Милица Јовановић, Јелена 
Јованчов и Милица Илин освојила је 3. место

У дисциплини ваздушни пиштољ Немања Стојанов као 
јуниор је освојио 3.  Место, док је сениорска екипа пиштољаша 
у саставу Немања Стојанов, Богица Гаврилов и Ђурица 
Гаврилов освојила 2. место.

С Т Р Е Љ А Ш Т В О
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